
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Службата за хармонизация във вътрешния пазар за финансовата 
2015 година, придружен от отговорите на Службата

(2016/C 449/42)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Службата за хармонизация във вътрешния пазар (1) (наричана по-нататък „Службата“, известна още като „OHIM“) със 
седалище в Аликанте е създадена с Регламент (ЕО) № 40/94 (2), който е отменен и заменен с Регламент №o207/2009 (3). 
Службата отговаря за прилагането на законодателството на ЕС по отношение на марките и дизайна, което осигурява на 
предприятията еднаква защита на цялата територия на Европейския съюз.

2. В таблицата са представени основни данни за Службата (4).

Таблица

Основни данни за Службата

2014 2015

Бюджет (в млн. евро) (1) 419,6 384,2

Общ брой служители към 31 декември (2) 928 998

(1) Бюджетните данни включват резерв за непредвидени събития.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Службата.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на 
ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Службата. Използвани са също така доказателства, получени от 
дейността на други одитори (където е приложимо), както и анализ на изявленията на ръководството.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

4. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Сметната палата 
извърши одит на:

а) годишните отчети на Службата, които се състоят от финансови отчети (5) и отчети за изпълнението на бюджета (6) за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2015 година, и

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети.

Отговорност на ръководството

5. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на годишните отчети на Службата, както и за 
законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (7):
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(1) Считано от 23 март 2016 г. Службата се нарича Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), а марката на 
Общността се нарича марка на Европейския съюз.

(2) ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1.
(3) ОВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1.
(4) Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Службата може да се намери на нейния уебсайт: https://euipo. 

europa.eu/ohimportal/bg.
(5) Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените 

в нетните активи и обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.
(6) Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него.
(7) Членове 38 и 43 от Регламент CB-3—09 на Бюджетния комитет на Службата за хармонизация във вътрешния пазар.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg


а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети на Службата включват: разработване, въвеждане 
и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и вярното представяне на финансовите 
отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки; 
подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики въз основа на счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията (8); изготвяне на счетоводни разчети в съответствие с конкретните обстоятелства. 
Председателят одобрява годишните отчети на Службата, след като отговорният счетоводител ги е изготвил въз основа 
на цялата налична информация и е съставил служебна бележка, съпътстваща отчетите, в която, наред с другото, 
декларира наличието на достатъчна увереност относно вярното и точното представяне на финансовото състояние на 
Службата във всички съществени аспекти.

б) Отговорностите на ръководството по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 
операции, както и по отношение на съответствието им с принципа на доброто финансово управление, се състоят 
в разработване, въвеждане и поддържане на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, осигуряваща адекватно 
наблюдение и подходящи мерки за предотвратяване на нередности и измами, и ако е необходимо — правни действия 
за възстановяване на неправомерно изплатени или използвани средства.

Отговорност на одитора

6. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да представи на Бюджетния комитет на Службата 
Декларация за достоверност относно надеждността на годишните отчети, както и относно законосъобразността 
и редовността на свързаните с тях операции (9). Сметната палата извършва своя одит в съответствие с международните 
одитни стандарти и етичните кодекси на Международната федерация на счетоводителите (МФС) и международните 
стандарти на ИНТОСАЙ (МСВОИ). Съгласно тези стандарти Сметната палата следва да планира и извършва одита по такъв 
начин, че да получи достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата не съдържат съществени неточности, както 
и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни.

7. Одитът включва прилагането на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се 
в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции. 
Избраните процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности 
в отчетите или съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, 
независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид 
вътрешният контрол, отнасящ се до изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и системите за наблюдение 
и контрол, въведени с цел осигуряване на законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите операции, и се 
разработват подходящи за обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната палата включва също така оценка на 
уместността на използваните счетоводни политики и основателността на направените счетоводни разчети, както и оценка 
на цялостното представяне на отчетите.

8. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и подходящи като база за изготвяне на 
нейната декларация за достоверност.

Становище относно надеждността на отчетите

9. Сметната палата счита, че годишните отчети на Службата дават вярна представа във всички съществени аспекти за 
нейното финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци 
за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Службата 
и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията.

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

10. Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 
31 декември 2015 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

11. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.
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(8) Счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията, се основават на международните счетоводни стандарти за 
публичния сектор (МССПС), издадени от Международната федерация на счетоводителите, или, където е приложимо, на 
международните счетоводни стандарти (МСС)/международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета по 
международни счетоводни стандарти.

(9) Членове 91—95 от Регламент CB-3—09 на Бюджетния комитет на Службата за хармонизация във вътрешния пазар.



КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

12. Размерът на пренесените за 2016 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял III — 12,9 млн. 
евро, или 36 % (2014 г. — 14,1 млн. евро, или 38 %). Пренесените бюджетни кредити се отнасят предимно до споразумения 
за сътрудничество с националните служби, които представят искания за възстановяване на разходи едва след края на 
финансовата година.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

13. Предоставянето на услуги въз основа на процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 
ограничава конкуренцията до една единствена договаряща се страна и следователно следва да бъде използвана само при 
изключителни обстоятелства. В рамките на подобна процедура през 2015 г. Службата е удължила действието на шест 
рамкови договора за услуги на стойност 1,9 млн. евро (през 2014 г. е удължено действието на 12 рамкови договора на 
стойност 12,6 млн. евро) (10). Използването от страна на Службата на тази процедура не може да бъде счетено за 
„изключително“, като се имат предвид броят, стойността и честотата на подобни договори, и то не отговаря напълно на 
официалните изисквания (11).

14. Службата възстановява на работодателите на командированите национални експерти частично или изцяло тяхната 
брутна заплата. Това не е в съответствие с практиката на Комисията работодателите на командированите национални 
експерти да продължават да изплащат техните заплати. През 2015 г. са възстановени разходи в размер на 1,9 млн. евро.

15. Към 31 декември 2015 г. деветима служители на OHIM са командировани в интерес на службата в апелативния 
състав на OHIM. В Правилника за персонала на Европейския съюз обаче не се предвижда подобно командироване (12).

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

16. В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от 
предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член 
на Европейската сметна палата, в Люксембург на заседанието му от 13 септември 2016 г.

За Сметната палата

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател 
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(10) Удължени рамкови договори въз основа на член 134, параграф 1, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията 
(ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(11) Както е посочено в член 134, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.
(12) Член 37, буква а) от Регламент № 31/ЕИО, 11/ЕОАЕ, установяващ Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на 

другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ X 45, 14.6.1962 г., 
стр. 1385/62).



ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните 
действия

(завършени/текущи/ предстоящи/няма 
данни)

2013

Размерът на анулираните бюджетни кредити, пренесени от пред-
ходни години, се е увеличил от 4,2 млн. евро (13 %) през 2012 г. до 
6,0 млн. евро (16 %) през 2013 г. И през двете години това се дължи 
най-вече на по-ниските от очакваното разходи, които следва да бъдат 
възстановени по споразуменията за сътрудничество с националните 
служби на държавите членки (1,9 млн. евро през 2012 г. и 3,8 млн. 
евро през 2013 г.). Това показва, че е необходимо да се получава по- 
точна информация от националните служби в края на годината 
относно реално извършените разходи.

Завършени

2013

Службата разполага с план за непрекъснатост на дейността 
и управление на кризисни ситуации, съгласно който около 
25 различни функции следва да бъдат постоянно осигурявани от 
дежурни служители. Въпреки че бюджетните кредити за надбавки за 
дежурство се одобряват ежегодно от Бюджетния комитет на 
Службата, изплатената през 2013 г. сума (402 458 евро) значително 
надвишава тези надбавки, изплатени от други агенции, които трябва 
да осигуряват непрекъсната дейност.

Текущи

2014

В своя доклад от 2013 г. относно годишните отчети на Службата, 
Сметната палата изразява съмнение относно средствата, изразходвани 
за надбавки за дежурство (0,40 млн. евро). През 2014 г. тези 
плащания са били по-високи (0,44 млн. евро). През ноември 2014 г. 
Службата е преразгледала своята политика и е намалила броя на 
длъжностите, които имат право на надбавки за дежурство от 25 на 
17, финансовият ефект от което ще прояви от 2015 г. нататък (1). 
Девет служители са получили повече от 11 000 евро надбавки за 
дежурство, седем от които са на ръководни длъжности.

Текущи

Контролът върху системата [надбавки за дежурство] обаче е слаб 
и надбавки са били изплатени на служители, които са в отпуск по 
болест, в командировка в чужбина или в отпуск.

Завършени
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Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните 
действия

(завършени/текущи/ предстоящи/няма 
данни)

2014

Размерът на анулираните бюджетни кредити, пренесени от пред-
ходни години, е намалял от 6,0 млн. евро (16 %) през 2013 г. на 
5,1 млн. евро (13 %) през 2014 г. И през двете години това се дължи 
най-вече на по-ниските от очакваното разходи, които следва да бъдат 
възстановени по споразуменията за сътрудничество с националните 
служби на държавите членки (3,2 млн. евро през 2014 г. 
и 3,8 млн. евро през 2013 г.). Това показва, че е необходимо да се 
получава по-точна информация от националните служби в края на 
годината относно реално извършените разходи. Равнището на 
бюджетните кредити за 2014 г., за които са поети задължения, 
варира за различните дялове между 94 % и 97 % от общия размер на 
бюджетните кредити, което показва, че правните задължения са 
поемани своевременно. Размерът на пренесените за 2015 г. бю-
джетни кредити за поети задължения е висок за дял III — 14,1 млн. 
евро, или 38 % (2013 г. — 13,3 млн. евро, или 38 %). Те са свързани 
предимно със споразуменията за сътрудничество с националните 
служби, заявленията за разходи по които следва да бъдат представени 
от службите едва през 2015 г., както и с обичайното заявяване на 
услуги за писмен превод в последните два месеца на 2014 г., които 
следва да бъдат заплатени през 2015 г.

Няма данни

2014

През 2004 г. влиза в сила новият Правилник за длъжностните лица 
на ЕС, който предвижда, че в бъдеще възнагражденията на 
длъжностните лица, наети преди 1 май 2004 г., не могат да бъдат 
по-ниски от определеното в предишните Правилници за длъжност-
ните лица. Одитът на Сметната палата разкри, че това изискване не се 
спазва, и за 4 от 648 работещи към този момент длъжностни лица се 
наблюдава занижаване на възнагражденията с общо 96 998 евро за 
периода 2005—2014 г. Размерът на тази сума не е съществен и не 
поставя под въпрос надеждността на отчетите на Службата. Службата 
е взела решение да извърши своевременно съответните допълнителни 
плащания към заплатите.

Завършени (2)

(1) През 2015 г. Службата е изплатила 285 242 евро за надбавки за дежурство за 13 функции.
(2) Службата е извършила допълнителните плащания към заплатите през август 2015 г.
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ОТГОВОР НА СЛУЖБАТА

12. През 2015 г. Службата предприе редица мерки за намаляване на традиционно високото равнище на пренесените 
бюджетни кредити, например повишаване на осведомеността чрез инструктажи, обучения, информационни бележки и 
срещи с финансовите лица. Наред с другото, задълбоченият анализ на всички поети задължения над 100 000 EUR през 
декември, дежурствата на финансовите лица през новогодишния период с цел изплащане на фактури до 31 декември 2015 г. 
помогнаха на Службата да намали дела на пренасянето от 21 % по дял II през 2014 г. на 16 % през 2015 г. и от 38 % по 
дял III през 2014 г. на 36 % през 2015 г. Службата продължава да прилага допълнителни мерки за намаляване на високото 
равнище на пренесените бюджетни кредити по дял III, които, както изтъква Палатата, са свързани основно със структурните 
особености на споразуменията за сътрудничество с националните служби по ИС в държавите членки (повечето следва да се 
разглеждат като планирано пренасяне).

13. Службата се съгласява, че често се е позовавала на член 134 от правилата за прилагане, и понастоящем предприема 
действия в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива за подобряване на управлението и контрола на 
процедурите за обществени поръчки и сключване на договори. Съгласно тези мерки процедурата на договаряне без 
предварително обявление следва да се прилага само при надлежно обосновани случаи.

14. Службата счита, че няма правно задължение да съгласува стриктно двата текста, тъй като въпросът за статуса на 
командированите национални експерти не е обхванат от Правилника за персонала на Европейския съюз. В новия 
учредителен регламент (член 116) се предвижда управителният съвет да приеме решение, определящо правилата за 
командироване на национални експерти в Службата. На 31 май управителният съвет на Службата прие решение, което 
потвърждава съществуващата практика.

15. Службата счита, че в Правилника за персонала на Европейския съюз не е ясно определено какъв следва да бъде 
административният статус на длъжностните лица и срочно наетите служители от Службата, назначени в апелативните 
състави. Същевременно, Службата взе предвид констатацията на Палатата и на 26 май 2016 г. въпросът беше разгледан от 
управителния съвет, който прие решение за запазване на настоящата практика. 
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