
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година, 
придружен от отговора на Агенцията

(2017/C 417/16)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Европейската агенция за околна среда (наричана по-нататък „Агенцията“, известна още като „ЕАОС“, или „ЕЕА“) със 
седалище в Копенхаген е създадена с Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета (1). Агенцията отговаря за създаването на мрежа 
за наблюдение, която да осигурява на Комисията, Парламента, държавите членки и обществото надеждна информация за 
състоянието на околната среда. По-конкретно тази информация следва да подпомага Европейския съюз и държавите членки 
в предприемането на мерки за опазване на околната среда и оценяването на ефективността на тези мерки.

2. В таблицата са представени основни данни за Агенцията (2).

Таблица

Основни данни за Агенцията

2015 г. 2016 г.

Бюджет (в млн. евро) 49,2 50,5

Общ брой служители към 31 декември (1) 219 208

(1) Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Агенцията — включват основен и допълнителен бюджет.

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 Агенцията. Използвани са също така доказателства, получени 
от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4. Сметната палата извърши одит на:

а) отчетите на Агенцията, които се състоят от финансови отчети (3) и отчети за изпълнението на бюджета (4) за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, и

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

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
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(1) ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1.
(2) Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Агенцията може да се намери на нейния уебсайт: www.eea. 

europa.eu.
(3) Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените 

в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.
(4) Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са агрегирани всички бюджетни операции, и разяснителна 

информация.

http://www.eea.europa.eu
http://www.eea.europa.eu


Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5. Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна 
представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова 
година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от 
отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за 
публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6. Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7. Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8. В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Агенцията ръководството отговаря за 
изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния 
сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва 
разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на 
финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или 
от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции 
и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Агенцията носи 
крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9. При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Агенцията да продължи да 
работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо 
предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10. Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на 
организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11. Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Агенцията не са засегнати от 
съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит 
Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността 
на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ 
означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани 
евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на 
измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че 
индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа 
на тези отчети.
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12. Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се 
в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. 
Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени 
неточности в отчетите и на риска от 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, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за 
осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи 
за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. 
Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на 
счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13. В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на 
процедурите на Агенцията за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14. В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са 
били извършени, вписани и приети. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови 
средства представи доказателства за правилното им използване, а Агенцията приеме тези доказателства и уравни 
авансовото плащане през същата година или по-късно.

15. При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите 
от одита на отчетите на Агенцията, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от 
Финансовия регламент на ЕС (5).

16. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

17. Агенцията е актуализирала своята политика по сигурността през 2016 г., но много други вътрешни процедури са 
остарели. Висшето ръководство е одобрило план за действие, включващ извършването не преглед и актуализация на плана за 
непрекъсваемост на бизнес процесите. Агенцията възнамерява също така да преразгледа приетата от нея през 2009 г. политика 
за управление на документи в съответствие с новата политика по сигурността. Тя планира още да преразгледа и актуализира 
своите стандарти за вътрешен контрол, където е необходимо.

18. Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) е извършила одит на изпълнението относно подготвителните 
процеси, свързани с изготвянето на доклада за състоянието на околната среда (SOER) за 2015 г. В своя одитен доклад от юли 
2016 г. СВО заключава, че процесите за изготвяне на SOER като цяло отговарят на изискванията. Агенцията и СВО са се 
споразумели относно план за предприемане на корективни действия.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ДЕЙНОСТТА

19. През 2014 г. Комисията, от името на над 50 институции и органи (в това число и Агенцията), е подписала рамково 
споразумение с един изпълнител за закупуването на софтуер, лицензи и осигуряване на свързаните с тях ИТ поддръжка 
и консултантски услуги. Изпълнителят по споразумението действа като посредник между Агенцията и доставчиците, чиито 
услуги отговорят на нуждите ѝ. За тези посреднически услуги изпълнителят по споразумението има право на надценка от 2 
до 9 % над цените на доставчиците. Рамковото споразумение изрично предвижда, че изпълнителят не получава 
изключителни права. През 2016 г. Агенцията е използвала това рамково споразумение за закупуването на лицензи за софтуер 
на обща стойност 442 754 евро. Повечето от покупките са за продукти, принадлежащи към определена категория, която се 
използва само по изключение, и за тях няма оферирани цени нито по време на тръжната процедура, нито в рамковото 
споразумение. Процедурата не осигурява достатъчна степен на конкуренция и прилагане на икономически най-изгодното 
решение. Освен това надценките, които начислява изпълнителят по рамковото споразумение, не се проверяват адекватно. 
Най-голямата поръчка се отнася до подновяването на софтуерни лицензи, предоставени от изключителен препродавач от 
Скандинавия (112 248 евро). В този случай не е имало основание за използването на рамковото споразумение, което 
е довело до ненужно завишаване на цената.
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(5) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).



ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

20. 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 
Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 19 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател 
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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)

2012 г. и 
2013 г.

Рядко са извършвани (предварителни) проверки на място на 
разходите, заявени по програмите за безвъзмездна финансова помощ 
на ниво бенефициент (1).

Поради това съществуващите механизми за контрол предоставят само 
ограничена увереност по отношение на допустимостта и точността на 
заявените от бенефициентите разходи.

Завършени (2)

2014 г.

Освен това вътрешният одитор е участвал както в предварителната, 
така и в последващата проверка — тези задачи са несъвместими. 
Следва да се отбележи, че системата на последващи контроли е обект 
на дискусия между Сметната палата и Агенцията от 2012 г. насам.

Завършени

2014 г.

Агенцията е сключила договор за услуги по осигуряване на резервни 
копия на информацията, в т.ч. на електронната поща, с дружество, 
предоставящо компютърни услуги в облак, като за целта е използвала 
междуинституционален договор на ГД „Информатика“. Условията на 
договора не определят достатъчно добре къде се съхраняват данните 
на Агенцията. Изпълнителят е запазил правото си да прехвърля 
данните от Агенцията извън географските граници на ЕС без 
предварително уведомление, т.е. за да се преодолеят проблемите с 
евентуални забавяния, може да е необходимо данните за маршрути-
зация да бъдат копирани в различни информационни центрове 
в различни региони. Това означава, че Агенцията не е осигурила 
гарантиране на привилегиите и имунитетите на Европейските 
общности, под чието действие попада, нито пълното спазване от 
страна на доставчика на услугите на гаранциите за поверителност, 
определени в член 7 на Хартата на основните права на Европейския 
съюз.

Завършени (3)

2015 г.

Одитираните процедури за обществени поръчки показват, че 
Агенцията е подписала рамкови споразумения с един единствен 
изпълнител. Тези споразумения са използвани за предоставянето на 
различни услуги по специални договори с фиксирани цени. Искането 
на фиксирана цена от един единствен изпълнител съгласно тези 
договори неутрализира конкуренцията и увеличава зависимостта от 
изпълнителя. Агенцията следва да сключва споразумения с различни 
доставчици със състезателна процедура или преки договори за 
услуги, когато това е възможно.

Завършени

(1) През 2012 г. и 2011 г. е извършена една предварителна проверка на системите за контрол на един бенефициент. През 2010 г. е 
извършена една предварителна проверка на допустимостта на разходите, декларирани от един бенефициент.

(2) През 2016 т. Агенцията е извършила две последващи проверки на място на бенефициенти на БФП по ЕТС.
(3) Агенцията следи непрекъснато развитието на ситуацията.
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ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

18. Агенцията има значителен брой процедури, които се актуализират редовно, а информация за тях е достъпна за целия 
персонал в интранет. През втората половина на 2016 г. беше реорганизирана секцията, отговаряща за управление на 
качеството, включително регистъра на процедурите. През 2017 г. всички процедури в регистъра ще бъдат преразгледани 
и актуализирани, ако е необходимо.

19. ЕАОС взема предвид отговора на Палатата.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ДЕЙНОСТТА

20. Въпросният рамков договор за услуги действително е резултат от междуинституционална тръжна процедура, 
проведена от Европейската комисия с цел повишаване на ефикасността, както е определено в член 104а, параграф 1 от 
финансовия регламент. Поради това този договор е основно и пряко свързан с принципа на доброто финансово управление. 
Съгласно приложимите правила за организирането и управлението на междуинституционални процедури за възлагане на 
обществени поръчки Агенцията се ангажира в случаите, когато участва в такива процедури, да се откаже от доставката на 
същите услуги чрез друг договор. Смисълът на този ангажимент е не само прозрачност по отношение на участващите 
оференти, но също така и преди всичко спазване на принципа на доброто финансово управление, особено предвид 
принципите на икономичност и ефикасност по отношение на използваните ресурси. Този ангажимент е единственото 
разумно основание за използването на рамковия договор. Освен това следва да се отбележи, че приложената надценка за 
продукти, закупени чрез верига на доставчици, е заложена в договора между страните, като съгласно договора изпълнителят 
носи отговорността да предостави продуктите и услугите на цена, която остава постоянна спрямо преобладаващата пазарна 
цена за същите продукти. Агенцията ще отправи запитване до Комисията дали на основание на натрупания брой закупени 
лицензи те могат да бъдат прехвърлени към местната или корпоративната категория в рамковия договор за услуги. 

6.12.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз C 417/109


