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РЕШЕНИЕ № 21-2021 ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ 

НА ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 

СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

Като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 13 от него, 

Като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
членове 285—287 от него, 

Като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-
специално член 106а, параграф 1 от него, 

Като взе предвид Процедурния правилник на Сметната палата, приет на 11 март 2010 г., 
последно изменен с Решение № 19-2020 от 14 декември 2020 г., и по-специално член 34 от 
него, 

 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 
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ДЯЛ I — ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 

ГЛАВА I 

ЧЛЕНОВЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 

РАЗДЕЛ 1 

ПРАВО НА ИНФОРМИРАНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

(член 1 от Процедурния правилник) 

Член 1 

1. Всеки член има право на достъп до цялата налична информация, свързана с дейността 
на Сметната палата. 

2. Всяка информация, станала достояние на член на Сметната палата, която не се отнася 
единствено до неговите/нейните конкретни отговорности, така както са дефинирани 
в член 10 и член 11 от Процедурния правилник на Сметната палата, трябва да бъде 
предоставена на друг(и) член(ове), отговарящ(и) за задачи, по отношение на които 
тази информация би била полезна. 

3. Всяка информация, станала достояние на член на Сметната палата, независимо дали 
се отнася до неговите конкретни отговорности или не, и която представлява общ 
интерес или има особено значение за Сметната палата, трябва да бъде предоставена 
на всички членове. 

4. Предоставянето и получаването на информацията, посочена в предишните два 
абзаца, се осъществява единствено в рамките на вътрешните процедури на Сметната 
палата. Членът или членовете, компетентни за съответните задачи, остават отговорни 
за третирането на тази информация в рамките както на одитния състав, така и на 
Сметната палата. 

5. Без да се засягат разпоредбите относно отговорността на председателя в областта на 
външните отношения, членовете имат право да съобщават и коментират извън 
Сметната палата всякаква информация, доклади, становища и констатации и оценки, 
на които Сметната палата е решила да даде публичност съгласно член 29 от своя 
Процедурен правилник (и правилата за прилагането му) или по силата на друго 
специално решение. Тези коментари не трябва да накърняват принципа за 
конфиденциалност на информацията, с която те разполагат в качеството си на 
членове на Сметната палата. 
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6. Информацията, докладите, становищата и констатациите и оценките, на които 
Сметната палата не е решила да даде публичност, трябва да се считат за поверителни 
и могат да бъдат предоставяни на трети лица едва след приключване на конкретната 
процедура, установена от Сметната палата, или при липса на такава — след 
одобрение от Сметната палата. 

Член 2 

Избраният за докладчик член предоставя копие, което може да бъде и в електронен 
формат, от цялата кореспонденция с одитираните национални органи и съответната 
национална одитна институция на члена от Сметната палата, който е от същата 
националност като одитираните органи. 

Член 3 

Ако член на Сметната палата приеме да бъде интервюиран от медия на държава, различна 
от неговата, той може да се консултира предварително с члена на Сметната палата, който е 
от националността на съответната държава. 

Член 4 

Всяка кореспонденция във връзка с дейността на Сметната палата, адресирана до неин 
член, трябва да бъде вписана в официалната система за регистриране на пощата с оглед 
прилагането на обичайните процедури по разпределяне и съхраняване на 
кореспонденцията, изпратена до институцията. 

РАЗДЕЛ 2 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ 

(член 3 от Процедурния правилник) 

Член 5 

Етичните задължения на членовете на Сметната палата са определени в член 286 от ДФЕС 
и са подробно описани в Кодекса за поведение на настоящите и бившите членове на 
Европейската сметна палата, приложен към настоящото решение. 

Член 6 

1. Членовете следва да присъстват на всички заседания на Сметната палата, на одитните 
състави и на комитетите, в които участват. 
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2. Председателят на заседанието, с помощта на съответните служби, записва 
присъствието и отсъствието на членовете. На база на надлежно обосновано писмено 
искане, отсъстващите членове се вписват като отсъстващи по извинителни причини. 
След всяко заседание председателят препраща тази информация, заедно с всички 
подкрепящи документи, на Секретариата на Сметната палата, който поддържа 
регистър на присъствията. 

3. Председателят на заседанието може да приеме отсъствието на членове от заседание, 
посочено в параграф 1, поради следните причини: 

— заболяване, 

— сериозни семейни причини, 

— очаквано раждане, отпуск по майчинство или отпуск по бащинство, 

— непреодолима сила, 

— за заседанията на одитните състави и на комитетите — присъствие, необходимо 
на друго място поради официална мисия, 

— в извънредни случаи, за заседанията на Сметната палата — присъствие, 
необходимо на друго място поради официална мисия. 

В случай на съмнение или на несъгласие, председателят на заседанието може да 
отнесе въпроса до председателя на Сметната палата, чието решение е окончателно. 

Член 7 

1. По предложение на председателя Сметната палата разпределя членовете по одитни 
състави и/или комитети и възлага конкретни отговорности на отделни членове, 
включително за: 

а) координация на междуинституционалните дейности; 

б) координация на задачите, свързани с Годишния доклад; 

в) осигуряване на контрол на качеството на одита. 

2. Отговорностите на члена, отговарящ за Годишния доклад, включват осигуряване на 
последователност и спазване на методологията на Сметната палата в процеса на 
работата, свързана с Декларацията за достоверност. 
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РАЗДЕЛ 3 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ 

(член 4 от Процедурния правилник) 

Член 8 

Заседанията, провеждани по процедурата, предвидена в член 4 от Процедурния 
правилник, са закрити заседания по смисъла на член 49 от настоящите правила за 
прилагане. 

Засегнатият член може да се изказва на избран от него/нея официален език. Сметната 
палата осигурява устен превод към този език. За всеки отделен случай Сметната палата 
решава с мнозинство от членовете, които я съставляват, за необходимостта да бъде 
осигурен симултанен превод към други официални езици. 

Засегнатият член може да бъде придружаван от избран от него/нея съветник. 

РАЗДЕЛ 4 

ВРЕМЕННО ЗАМЕСТВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

(Член 6 от Процедурния правилник) 

Член 9 

1. В случай че някой от членовете на Сметната палата отсъства или е възпрепятстван, 
той/тя временно се замества от друг(и) член(ове). 

Когато отсъствието е със срок до един месец, възпрепятстваният член определя 
временно заместващия(те) го член(ове). Ако възпрепятстваният член няма физическа 
възможност да определи своя(ите) заместни(ци), Сметната палата пристъпва към 
тяхното определяне. 

В случай че отсъствието е със срок от един месец или повече, Сметната палата 
определя члена(овете), който(които) временно ще замести(ят) отсъстващия член. 

Председателят се уведомява във възможно най-кратък срок относно 
продължителното отсъствие или възпрепятстване на член на Сметната палата. 

2. Генералният секретар на Сметната палата уведомява другите членове за взетите 
мерки за осигуряване на временно заместване на отсъстващия или възпрепятстван 
член. 
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РАЗДЕЛ 5 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ 

(член 7 от Процедурния правилник) 

Член 10 

1. Действащият или временно изпълняващият длъжността председател организира 
процедурата по избиране на нов председател в сроковете, предвидени в член 7, 
параграф 1 от Процедурния правилник. 

2. Ако обаче председателят или изпълняващият длъжността председател е кандидат за 
председателския пост, изборът на нов председател се организира от първия сред 
членовете на Сметната палата, който не е кандидат, по реда на старшинството, 
определен в член 5 от Процедурния правилник. 

3. Разглеждат се единствено кандидатурите, оповестени на останалите членове на 
Сметната палата един цял ден преди началото на гласуването. Зачитат се единствено 
гласовете, подадени за членове на Сметната палата, които са представили 
кандидатурата си. 

4. За председател се избира кандидатът, който на първото гласуване събере две трети 
от гласовете на членовете на Сметната палата. Ако никой от кандидатите не събере 
такова мнозинство, незабавно се пристъпва към второ гласуване, при което за 
председател се избира кандидатът, събрал абсолютно мнозинство от гласовете на 
членовете. 

5. Aко при второто гласуване никой от кандидатите не получи абсолютно мнозинство, 
гласуването се прекъсва за срок, който Сметната палата определя в този момент. По 
време на това прекъсване могат да бъдат представени нови кандидатури. Те трябва 
да бъдат оповестени на останалите членове на Сметната палата един цял ден преди 
повторното откриване на гласуването. Представените по време на първото гласуване 
кандидатури остават валидни, с изключение на оттеглените кандидатури, за които са 
били осведомени останалите членове в рамките на същия срок. След това прекъсване 
се пристъпва към първото гласуване и, при необходимост, към второ или трето 
гласуване съгласно предвидените процедури в параграф 4 от настоящия член. 

6. Ако е необходимо провеждане на четвърто гласуване, гласува се само за двамата 
кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване. Ако трима или повече 
кандидати имат равен най-висок брой гласове, предимство при четвъртото гласуване 
се дава на двамата членове с най-голямо старшинство съгласно член 5 от 
Процедурния правилник. В случай на равенство на гласовете между двама или повече 
членове при определянето на втория кандидат, предимство при четвъртото гласуване 
се дава на члена на Сметната палата, който е пръв по реда на старшинството съгласно 
член 5 от Процедурния правилник. След това четвърто гласуване за председател се 
избира кандидатът, получил обикновено мнозинство. В случай на равенство на 
гласовете се избира кандидатът с по-голямо старшинство, съгласно член 5 от 
Процедурния правилник. 
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РАЗДЕЛ 6 

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 

(член 9, параграф 1, буква б) и д) от Процедурния правилник) 

Член 11 

Документите, които изразяват позицията на Сметната палата на заседанията на Контактния 
комитет на председателите и служителите за връзка на върховните одитни институции на 
държавите-членки на Европейския съюз, на заседанията на ИНТОСАЙ или други сходни 
заседания, предварително се преглеждат от Административния комитет, преди да бъдат 
представени на Сметната палата. 

Член 12 

По отношение на представителството на Сметната палата в международни органи за 
определяне на професионални стандарти, председателят се подпомага от члена на ЕСП, 
отговарящ за контрола върху качеството на одита, а по отношение на 
междуинституционалните дейности — от члена на ЕСП, отговарящ за връзките с другите 
институции. 

ГЛАВА II 

ОДИТНИ СЪСТАВИ 

(членове 10 и 11 от Процедурния правилник) 

Член 13 

Сформират се пет одитни състава от членове на Сметната палата. Одитните състави се 
състоят от най-малко петима членове, разпределени в тях от Сметната палата по 
предложение на председателя, съгласно разпоредбите на член 7, параграф 1 от 
настоящите правила за прилагане. 

Член 14 

1. Задачите в работната програма на Сметната палата се разпределят между отделните 
одитни състави, така че всеки състав да получи съгласуван набор от задачи, 
съответстващи на неговия опит, знания и компетентност. 

2. По реда на член 31 от Процедурния правилник всички проекти на планове на задачи, 
проекти на доклади или на становища трябва да бъдат внесени за разглеждане 
в одитния състав от член на Сметната палата, изпълняващ функцията на член 
докладчик. 
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3. За всяка задача в работната програма на Сметната палата се определя член докладчик 
на ниво Сметна палата или одитен състав, в зависимост от конкретния случай, като 
членът докладчик може да докладва пред одитен състав, различен от този, в който 
той участва. 

4. По предложение на един от членовете си одитният състав може да реши 
с обикновено мнозинство да препрати свои документи за разглеждане от Сметната 
палата съгласно член 11, параграф 2 от Процедурния правилник. 

Член 15 

1. Ръководителят на всеки одитен състав се избира с мнозинство от членовете на 
състава за срок от две години, който е може да бъде подновен. 

2. Зачитат се единствено гласовете, подадени за членове на Сметната палата, които са 
представили кандидатурата си. За ръководител на одитния състав се избира 
кандидатът, получил абсолютно мнозинство от гласовете на членовете на състава при 
първото гласуване. Ако никой от кандидатите не е получил такова мнозинство, само 
двамата кандидати, получили най-много гласове при първото гласуване, преминават 
към второ гласуване. В случай на равенство на гласовете при първото гласуване 
предимството се дава на двамата членове с най-голямо старшинство съгласно член 5 
от Процедурния правилник. За ръководител на одитния състав се избира кандидатът, 
получил мнозинството от гласовете при второто гласуване. В случай на равенство на 
гласовете при второто гласуване предимството се дава на члена с най-голямо 
старшинство съгласно член 5 от Процедурния правилник. 

Член 16 

Ръководителят координира изпълнението на задачите и осигурява доброто и ефикасно 
функциониране на одитния състав. Той/тя инициира и координира работата на одитния 
състав, особено по отношение на следните задачи: 

— свикване и ръководене на заседанията на одитния състав; 

— подготвяне на решенията на одитния състав; 

— осигуряване изпълнението на решенията на одитния състав; 

— участие в разработването на работната програма на Сметната палата; 

— разпределяне на одитните задачи между членовете на одитния състав; 

— предложения за разпределение на човешките и бюджетните ресурси 
в зависимост от различните задачи, предвидени в работната програма; 

— контрол върху проследяването на изпълнението на задачите от работната 
програма; 

— представителство на одитния състав в рамките на други органи. 
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Ръководителят на одитния състав може да участва в одитни задачи. 

Член 17 

Временното заместване на ръководителя на даден одитен състав се осъществява по реда 
на старшинството съгласно член 5 от Процедурния правилник. 

Член 18 

Одитните състави си сътрудничат помежду си. 

ГЛАВА III 

КОМИТЕТИ 

(член 12 от Процедурния правилник) 

РАЗДЕЛ 1 

АДМИНИСТРАТИВЕН КОМИТЕТ 

Член 19 

1. Административният комитет се състои от председателя на Сметната палата, 
ръководителите на одитните състави, члена на ЕСП, отговарящ за връзките с други 
институции, и члена на ЕСП, отговарящ за контрола върху качеството на одита. Членът 
на Сметната палата, отговарящ за Годишния доклад, докладва на Административния 
комитет относно хода на работата по Годишния доклад, както и относно други 
свързани с това въпроси, засягащи ресурсите. 

2. Генералният секретар участва в заседанията на Административния комитет без право 
на глас. 

3. Всеки одитен състав определя заместник-член, който в случай на отсъствие или 
възпрепятстване на ръководителя на одитния състав го замества в заседанията на 
Административния комитет. 

4. Комитетът за контрол на качеството на одита определя заместник-член, който 
в случай на отсъствие или възпрепятстване на члена, отговарящ за контрола на 
качеството, го замества. 

5. В случай на отсъствие или възпрепятстване на генералния секретар негов заместник 
участва в заседанията. 

Член 20 

Освен ако не е предвидено друго в настоящите правила за прилагане, за заседанията на 
Административния комитет се прилагат разпоредбите на членове 49 и 51—56. 
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Член 21 

1. Председателят на Сметната палата председателства Административния комитет. 
Временното заместване на председателя от някой от членовете на Сметната палата, 
които съставляват Административния комитет, се осъществява по реда на 
старшинството съгласно член 5 от Процедурния правилник. 

2. Председателят инициира и координира дейността на Комитета. 

Член 22 

1. Административният комитет е компетентен по всеки въпрос от административен 
характер, за който е необходимо вземане на решение от Сметната палата, 
с изключение на въпросите, по които тя е компетентна в качеството си на орган по 
назначаването (член 2 от Правилника за персонала) и на орган, оправомощен да 
сключва договори за наемане на работа (член 6 от Условията за работа на другите 
служители на Европейските общности), включително: 

а) разпределяне на бюджетните кредити за командировки, одобрени от Сметната 
палата в рамките на бюджета; 

б) разпределяне на щатните бройки съобразно установената от Сметната палата 
рамка; 

в) приемане на ръководен план за обучение и на годишна програма за обучение 
съобразно рамката, определена в стратегията в областта на човешките ресурси; 

г) приемане на изменения в съществуващите решения относно различни 
административни политики; 

д) изменения в рамката за вътрешен контрол; 

е) постоянно/временно разполагане на служби в сградите на Сметната палата; 

ж) изменения в решенията относно годишните вноски в полза на различните 
организации, в които Сметната палата членува, в случаите, когато не се разисква 
принципен въпрос. 

2. Административният комитет може да упражнява правомощията, предоставени от 
органа по назначаването, въз основа на конкретно решение на Сметната палата. 

3. Административният комитет отговаря и за всички въпроси в областта на 
управлението на информационните технологии и управлението на знанията. 

4. Административният комитет е компетентен и за приемането на решения по всички 
въпроси от областта на професионалната етика, засягащи персонала. 

5. Членът на ЕСП, отговарящ за връзките с други институции, предлага на вниманието на 
Административния комитет всички въпроси, свързани с неговите задължения. 
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6. Генералният секретар може да сезира Административния комитет по всякакъв въпрос 
от административен характер. 

Член 23 

1. Като използва, където е уместно, предложенията на одитните състави и на 
генералния секретар, Административният комитет изготвя решенията на Сметната 
палата по въпроси, отнасящи се до политики, принципни въпроси или по въпроси от 
стратегическо значение, включително: 

а) общата стратегия на Сметната палата; 

б) работната програма на Сметната палата; 

в) вътрешната и външната комуникация на Сметната палата и отношенията ѝ със 
заинтересованите страни; 

г) бюджета и отчетите; 

д) годишния отчет за дейността; 

е) новите административни процедури; 

ж) изменения на Процедурния правилник и на правилата за прилагането му; 

2. Административният комитет следи за прилагането и извършва оценка на 
въздействието на посочените в параграф 1 документи. Той може също така да 
предлага актуализиране на общата стратегия и на работната програма на Сметната 
палата, посочени в параграф 1, точки а) и б). 

3. Административният комитет отговаря за изготвянето на други документи, които не са 
свързани с одита, с оглед приемането им от Сметната палата. Възлагането на задачите 
се извършва по решение на Сметната палата, отделно за всеки отделен случай, въз 
основа на предложение на председателя. 

Член 24 

Заседанията на Административния комитет се свикват по покана на председателя, 
изпратена до членовете на Комитета най-късно пет работни дни преди датата, предвидена 
за заседанието. Копие от поканата се разпраща до всички членове на Сметната палата. 

Член 25 

Необходимият кворум от присъстващи членове за провеждането на заседание е две трети 
от членовете на Административния комитет. 

Член 26 

1. Всички членове на Сметната палата могат да участват в заседанията на 
Административния комитет. 
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2. Членовете докладчици могат да бъдат подпомагани от един или повече свои 
служители при разглеждането на документ от тяхна компетентност. 

3. Ако членовете на Административния комитет считат за необходимо, други служители 
на Сметната палата също могат да участват в заседанията му. 

Член 27 

1. Решенията се приемат с мнозинство от членовете, съставляващи Административния 
комитет. В случай на равен брой гласове решаващ глас има председателят или 
временно заместващият го член по силата на член 21, параграф 1 от настоящите 
правила за прилагане. 

2. Всеки член на Сметната палата, който предлага документ за обсъждане 
в Административния комитет, без да е негов член, има право на глас във връзка с този 
документ. 

3. В съответствие с член 27 от Процедурния правилник разпоредбите на членове 67 и 68 
от настоящите правила се прилагат и за Административния комитет. 

Член 28 

При управлението на текущите дейности Административният комитет може, по 
предложение на един от членовете си и с мнозинство от гласовете, да реши да сезира 
Сметната палата по даден въпрос. 

Член 29 

Документите, предоставени на Административния комитет, се изготвят на работните езици, 
определени от Сметната палата. 

Член 30 

Административният комитет се подпомага от секретариата на Сметната палата и от 
службите на председателя на Сметната палата. 

РАЗДЕЛ 2 

КОМИТЕТ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТА 

Член 31 

1. Комитетът за контрол на качеството на одита се състои от един член от всеки одитен 
състав и включва члена на ЕСП, отговарящ за контрола на качеството на одита, който 
действа като председател на Комитета. 
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2. Членът, отговарящ за контрола на качеството на одита, и другите членове на Комитета 
се назначават от Сметната палата по предложение на председателя за срок от три 
години, като мандатът им може да бъде подновен веднъж. 

3. Всички членове на Сметната палата могат да участват в заседанията на Комитета за 
контрол на качеството на одита. 

4. Ако членовете на Комитета за контрол на качеството на одита считат за необходимо, 
други служители на Сметната палата също могат да участват в заседанията му. 

Член 32 

1. Комитетът отговаря за: 

а) методологията на Сметната палата, включително представителство на Сметната 
палата в международни органи за определяне на професионални стандарти; 

б) подпомагане и развитие на одита, включително ИТ одит; 

в) надзор на системата за управление на качеството; 

г) независим преглед на качеството; 

д) осигуряване на качеството; 

е) изготвяне на решения на Сметната палата по въпроси от негова компетентност 
и докладване пред Сметната палата относно неговите дейности и въпроси, 
свързани с управлението на качеството. 

2. Комитетът извършва и други задачи, съвместими с неговата компетентност в областта 
на управлението на качеството. Комитетът представя на вниманието на Сметната 
палата всякакви въпроси, свързани с неговата компетентност, за които счита, че 
Сметната палата следва да бъде информирана. Ако е необходимо, Комитетът 
предлага на Сметната палата предприемането на подходящи действия.  

3. Председателят на Комитета или, в случай на неговото/нейното отсъствие, членът, 
който временно замества председателя, координира дейността на Комитета 
и осигурява доброто му и ефикасно функциониране, като: 

а) свиква и ръководи на заседанията на Комитета, подготвя неговите решения 
и следи за тяхното изпълнение; 

б) участва в разработването на работната програма на Сметната палата 
и наблюдава изпълнението на задачите на Комитета; 

в) прави предложения относно разпределянето на задачите между членовете на 
Комитета и относно човешките и бюджетните ресурси в зависимост от 
различните задачи, предвидени в работната програма; 

г) представлява Сметната палата в международни органи за определяне на 
професионални стандарти. 
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4. Заседанията на Комитета се свикват по покана на председателя, изпратена до 
членовете на Комитета най-късно пет работни дни преди датата, предвидена за 
заседанието.  

5. По отношение на заседанията на Комитета се прилагат членове 46, 49, 51—56, 67 и 68 
от настоящите правила. 

6. Комитетът се подпомага от дирекция, която подкрепя изпълнението на задачите на 
неговите членове и осигурява доброто протичане на съгласувателните процедури, 
като се консултира с дирекциите на одитните състави.  

7. По отношение на директора се прилагат разпоредбите на член 78 от настоящите 
правила. 

РАЗДЕЛ 3 

КОМИТЕТ ПО ЕТИКА 

Член 33 

1. Комитетът по етика се състои от трима постоянни членове и трима заместник-
членове. И двете групи членове включват по двама членове на Сметната палата 
и едно външно лице. 

2. Външните лица се избират въз основа на техните умения, опит и професионални 
качества. Те следва да имат безупречно професионално поведение, както и опит на 
висока позиция в европейска, международна или национална институция. 

3. Членовете на Комитета се назначават от Сметната палата по предложение на 
председателя. Те се назначават за срок от три години, като мандатът им може да бъде 
подновен веднъж. Член, който подаде оставка преди изтичането на мандата си, се 
замества за оставащия срок от мандата. 

4. Мандатите на членовете на Комитета, назначени съгласно настоящото решение, се 
застъпват на стъпаловиден принцип. 

Член 34 

Задълженията на Комитета по етика и свързаните с тях процедури се определят в Кодекса 
за поведение на настоящите и бившите членове на Европейската сметна палата. 
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РАЗДЕЛ 4 

КОМИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

Член 35 

1. Структурата за вътрешен одит на Сметната палата функционира в съответствие 
с Хартата за вътрешен одит на Сметната палата. 

2. Вътрешният одитор на Сметната палата се отчита пред Комитета за вътрешен одит. 

Член 36 

1. Комитетът за вътрешен одит се състои от четирима членове, определени от Сметната 
палата. Трима от тях са членове на Сметната палата. Мандатът на членовете 
на Комитета за вътрешен одит е три години. Ротацията на членовете се извършва така, 
че всяка година се замества членът, участвал в продължение на три години в състава 
на Комитета. Четвъртият член е външен експерт, назначен за три години. Мандатът на 
външния експерт може да бъде подновяван. 

2. Членовете на Комитета избират председател на Комитета, който е член на Сметната 
палата. 

3. Заседанията на Комитета се провеждат най-малко веднъж на три месеца. Те се 
свикват от председателя на Комитета. 

4. Вътрешният одитор участва в заседанията на Комитета за вътрешен одит. 

Член 37 

1. Комитетът за вътрешен одит представлява консултативен орган по въпроси от 
областта на вътрешния одит и наблюдава съответните механизми за вътрешен 
контрол. 

2. Отговорностите на Комитета за вътрешен одит се уреждат от Процедурния правилник 
на Комитета за вътрешен одит, както и от Хартата за вътрешен одит на Сметната 
палата. И двата документа се приемат от Сметната палата по предложение на 
председателя на Комитета. 

3. Комитетът за вътрешен одит представя на Сметната палата годишен отчет за 
дейността, съдържащ информация относно: 

а) неговата собствена дейност; 

б) въпроси от областта на вътрешния одит в рамките на институцията, въз основа 
на дейността на вътрешния одитор. 
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4. Комитетът за вътрешен одит представя на вниманието на Сметната палата всякакви 
въпроси, свързани с вътрешния одит, за които счита, че Сметната палата следва да 
бъде информирана или да предприеме действия. Ако е необходимо, Комитетът 
предлага на Сметната палата подходящи мерки. 

ГЛАВА IV 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 

(член 13 от Процедурния правилник) 

Член 38 

1. Генералният секретар се назначава от Сметната палата след тайно гласуване съгласно 
следната процедура: 

а) всеки член има право на един глас; 

б) за избран се счита кандидатът, събрал абсолютно мнозинство от гласовете на 
членовете, съставляващи Сметната палата; 

в) ако след приключване на първото гласуване няма избран кандидат, 
кандидатите, които не са получили нито един глас, се отстраняват от избора 
и незабавно се пристъпва към второ гласуване; 

г) ако след приключване на второто гласуване няма избран кандидат, 
кандидатите, които не са получили нито един глас и този (тези), получил(и) най-
малко гласове, се отстранява(т) от избора и незабавно се пристъпва към 
следващо гласуване. 

д) процедурата за второто гласуване се прилага и при последващите гласувания; 

е) след петото гласуване, ако резултатът от едно гласуване е равен на резултата от 
предходното гласуване, председателят прекъсва заседанието, преди да се 
пристъпи към следващо гласуване. 

2. Договорът за назначаване на генералния секретар се сключва за период от шест 
години. Той е уреден от разпоредбите, приложими за договорите на служителите, 
посочени в член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на 
Европейските общности. 

3. Сметната палата може да реши да поднови назначението на генералния секретар за 
срок от най-много 6 години. Това решение се взема с абсолютно мнозинство на 
членовете на Сметната палата. 
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Член 39 

1. Като отговарящ за секретариата на Сметната палата генералният секретар има, наред 
с другото, задължението за съставяне на проекти на протоколи от заседанията на 
Сметната палата и за съхраняване на оригиналите на документите на Сметната 
палата, писмата на председателя и всички решения на Сметната палата, на съставите 
и на Административния комитет, както и на протоколите от заседанията на Сметната 
палата, на съставите и на Административния комитет. Той/тя подпомага 
председателя при подготвянето на заседанията на Сметната палата и на 
Административния комитет, като следи за надлежното спазване на процедурите и за 
правилното изпълнение на решенията на Сметната палата. 

2. Освен за управлението на персонала и администрацията на Сметната палата, 
генералният секретар отговаря за бюджета, преводите, обучението 
и информационните технологии. 

Член 40 

Ако генералният секретар отсъства или е възпрепятстван да изпълнява задълженията си за 
кратко време, той/тя, със съгласието на председателя, определя служител, който да го/я 
замества, по-специално при съставянето на проекти на протоколи от заседанията на 
Сметната палата. Ако отсъствието или възпрепятстването на генералния секретар да 
изпълнява задълженията си продължи повече от един месец или ако генералният секретар 
не е в състояние да определи свой заместник, Сметната палата, по предложение на 
председателя, определя служителя, на когото се възлага да изпълнява длъжността 
генерален секретар. 

ГЛАВА V 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 

РАЗДЕЛ 1 

ДЕЛЕГИРАНЕ 

(член 14 от Процедурния правилник) 

Член 41 

Преценката за разглеждане на искане за взаимопомощ, отправено към Сметната палата от 
правосъден или административен орган на държава членка, който търси отговорност за 
нарушения на нормативни актове на Европейския съюз, е от компетентността на специално 
създаден за този случай комитет, в чийто състав влизат председателят на Сметната палата, 
членът, отговарящ за конкретния одит, и членът от националността на засегнатата страна. 
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Член 42 

Без да се засягат специалните разпоредби, предвидени във вътрешните правила за 
изпълнение на бюджета на Сметната палата, посочени в член 15 от Процедурния 
правилник, всеки член на Сметната палата може да упълномощава едно или няколко 
длъжностни лица или други служители, на които е възложена одитна задача, за която 
членът носи отговорност, да подписва(т), от свое име и на собствена отговорност, всички 
актове, писма, документи и други текстове, свързани с тази задача, с изключение на 
писмата, бележките или другите документи, предназначени за член на институция или 
орган на Съюза, за председател или член на национална сметна палата или за министър, 
които задължително трябва да бъдат подписани от член на Сметната палата. 

В съответствие с член 6 от Процедурния правилник това делегиране остава в сила в случай 
на заместване на делегиращия член, освен ако няма противоположно решение на члена, 
изпълняващ временно длъжността. 

РАЗДЕЛ 2 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

(член 16 от Процедурния правилник) 

Член 43 

1. Председателят, одитните състави, Комитетът за контрол върху качеството на одита 
и генералният секретариат се подпомагат от дирекции. 

2. По предложение на Административния комитет Сметната палата взема решение 
относно броя на дирекциите. 

3. При осъществяване на задачите и дейностите, определени в работната програма на 
Сметната палата, одитните състави се подпомагат от дирекции. 

4. Във всяка дирекция се създава управленски екип, състоящ се от директор и главни 
ръководители. Съставът на всеки управленски екип се определя от Сметната палата 
по предложение на Административния комитет. 

5. Управленският екип носи цялата отговорност за управлението на задачите, ресурсите 
и знанията на дирекциите. 

6. От обединения персонал, обслужващ цялата Сметна палата, в одитните състави 
и дирекциите се разпределят служители в съответствие с работната програма на 
Сметната палата и съответният одитен състав или дирекция им възлага задачи 
в рамките на своята компетентност. 

7. Когато е необходимо, на служителите може да бъдат възлагани задачи от 
компетентността на одитен състав или дирекция, различни от тези, в които те са 
разпределени. 

8. Одитните дирекции си сътрудничат помежду си. 
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Член 44 

1. Знанията, с които разполага Сметната палата, се управляват в мрежа от дирекции 
в съответствие с рамка, която се приема от Административния комитет по 
предложение на генералния секретар. 

2. Основните теми, по които следва да се изграждат, поддържат и разпространяват 
знания, се включват и актуализират в работната програма на Сметната палата. 

3. Дейностите на тази мрежа се наблюдават в рамката, предвидена в работната 
програма на Сметната палата. 

ДЯЛ II — ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 

ГЛАВА I 

ЗАСЕДАНИЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И НА НЕЙНИТЕ ОДИТНИ СЪСТАВИ 

(членове 17—24 от Процедурния правилник) 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИ ПРАВИЛА 

Член 45 

Документите, които се внасят пред Сметната палата или пред даден одитен състав съгласно 
разпоредбите на член 11, параграф 1 от Процедурния правилник, се изготвят на 
определените от Сметната палата работни езици. 

Член 46 

1. Проектът на дневен ред за заседанията на Сметната палата или на одитния състав 
и свързаните с него документи се предоставят на всички членове на Сметната палата. 
С изключение на неотложните случаи, за които е необходима надлежна обосновка 
и решение относно всеки конкретен случай от председателя или от ръководителя на 
одитния състав по искане на члена докладчик, предоставянето на документите се 
извършва най-късно пет работни дни преди заседанието. За да се гарантира 
спазването на тези срокове, членовете на Сметната палата следят за внасянето на 
документите в генералния секретариат на Сметната палата за вписване 
в предвидените срокове. 

2. Ако документите не са изпратени на определените от Сметната палата работни езици 
в посочения в параграф 1 срок от пет работни дни, член на Сметната палата може да 
поиска Сметната палата или одитният състав да отложат разискването на точката от 
дневния ред или да не се приема заключение от нейното обсъждане. 
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3. Сметната палата или одитният състав могат да решат с единодушие да се обсъжда 
въпрос, който не е бил включен в дневния ред. Всеки друг въпрос, свързан с дневния 
ред, се решава с мнозинство от присъстващите членове. След приемането на дневния 
ред членовете посочват точките, произтичащи от протокола(ите) от предишни 
заседания, предоставени им за одобрение, които желаят да обсъдят на заседанието, 
както и намерението си да включат други въпроси в точка „Разни въпроси“. 

Член 47 

1. В проекта за дневен ред на Сметната палата се включват документи на одитните 
състави, за които е постъпило мотивирано искане в съответствие с разпоредбите на 
член 26, параграф 4 от Процедурния правилник. 

2. Другите приети от одитните състави документи се посочват в рубриката „Дейности на 
Сметната палата“ в проекта за дневен ред на Сметната палата. 

Член 48 

Сметната палата определя условията и реда за използването на устен превод на редовните 
ѝ заседания, както и на заседанията на одитните състави в случай на обсъждане на 
документ в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 1 от Процедурния 
правилник. 

Член 49 

1. Без да се засягат разпоредбите на член 22 от Процедурния правилник, Сметната 
палата и одитните състави могат да провеждат закрити заседания, когато 
поверителният характер на обсъжданите теми налага това. 

2. Преценката за поверителността на характера на темите за обсъждане в закрити 
заседания се прави от председателя на Сметната палата и от ръководителя на 
одитния състав. 

3. Освен ако не е решено друго на предходно заседание на Сметната палата или на 
даден одитен състав, закритите заседания се провеждат без устни преводачи или 
служители на Сметната палата. 

Член 50 

1. Проектопротоколите от заседанията на Сметната палата се изготвят от генералния 
секретар или от друго определено за целта лице. Те се предоставят на членовете на 
Сметната палата във възможно най-кратък срок и се приемат от Сметната палата на 
някое от следващите ѝ заседания. 

2. Протоколите от заседанията на Сметната палата имат за цел да документират 
решенията на Сметната палата и заключенията от разискванията. Приемането на 
протоколите има за цел единствено да удостовери, че те предават вярно смисъла 
и съдържанието на разискванията. 
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3. Всички членове могат да се позовават на темите от протокола на дадено заседание, 
но само членовете, присъствали на заседанието, за което се отнася предоставеният 
за приемане протокол, могат да искат поправки в същия протокол. 

4. Одобрените протоколи се удостоверяват с подписа на генералния секретар. 

5. Одобрените от Сметната палата протоколи от обикновените заседания се 
разпространяват публично в рамките на Сметната палата. Протоколите от закритите 
заседания са предмет на ограничено разпространение. 

РАЗДЕЛ 2 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОДИТНИТЕ СЪСТАВИ 

Член 51 

За целите на член 19, параграфи 2, 3 и 4 от Процедурния правилник се счита, че член на 
Сметната палата присъства на заседание, когато той/тя е в състояние да чува другите 
членове, присъстващи на заседанието, както и да бъде чут/а от тях. В случай на технически 
затруднения председателят решава дали заседанието може да продължи или следва да 
бъде отложено, в зависимост от естеството на затрудненията и необходимия кворум. 
В случая на одитните състави и комитетите задачите на председателя се поемат от 
съответните ръководители на състави и председатели на комитети. 

Член 52 

При изготвянето на годишния график на заседанията на одитните състави следва да се има 
предвид необходимостта да се предостави на всеки член възможността за участие 
в заседанията на всички одитни състави. Графикът се приема от членовете на одитния 
състав въз основа на предложение от неговия ръководител. Допълнителни заседания на 
одитните състави се провеждат по инициатива на ръководителя или по искане на член на 
състава. 

Член 53 

1. Заседанията на одитния състав се председателстват от неговия ръководител или при 
негово отсъствие — от члена, който временно го замества. 

2. По предложение на директора ръководителят на одитния състав определя проекта на 
дневен ред на заседанията на състава. Дневният ред се приема от одитния състав 
в началото на заседанието. 

Член 54 

Одитните състави отговарят за организацията и секретарското обслужване на своите 
заседания. Генералният секретариат на Сметната палата отговаря за разпространението на 
свързаните със заседанието документи. 
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Член 55 

1. Без да се засягат разпоредбите на член 26, параграф 2 от Процедурния правилник, 
членовете докладчици могат да бъдат подпомагани от един или няколко от своите 
служители по време на заседанията на одитните състави. 

2. Ако членовете на одитните състави счетат за уместно, в заседанията им могат да 
участват и други служители на Сметната палата. 

3. С оглед определянето на необходимия за заседанията на одитните състави кворум, 
когато се обсъждат въпроси по член 13, параграф 3 от Процедурния правилник, 
изразените с дроби числа се закръгляват към най-близкото цяло число. 

Член 56 

1. Освен когато в разпоредбите по-долу е предвидено друго, за протоколите на 
одитните състави се прилага член 50. 

2. Протоколите на одитните състави се изготвят от директора, подпомагащ съответния 
състав. 

3. Приетите протоколи се удостоверяват с подпис на ръководителя на одитния състав. 

ГЛАВА II 

ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

(членове 25—28 от Процедурния правилник) 

РАЗДЕЛ 1 

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

Член 57 

1. Без да се засягат разпоредбите на член 11, параграф 2 от Процедурния правилник, 
внесените за приемане от Сметната палата документи трябва предварително да са 
обсъдени и одобрени от компетентния одитен състав или комитет. 

2. Процедурата за внасяне пред Сметната палата на проектите за глави на Годишния 
доклад се определя в отделно решение на Сметната палата. 
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РАЗДЕЛ 2 

ПРОВЕРКА И ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

Член 58 

1. Проектите на доклади и на становища, предоставени на Сметната палата или на даден 
одитен състав, съдържат следната информация: 

а) списък на служителите, участвали в работата, като се посочва периодът от 
време, който е бил предвиден и реално използван от всеки от тях, както 
и предвиденият и действителният график, с обяснения за евентуалните 
значителни разлики; 

б) списък на документите, използвани за съгласуване на констатациите, изпратени 
до Комисията, държавите членки или до всеки друг одитиран орган, и техните 
отговори; 

в) декларация от директора по отношение на качеството на документа, с която се 
потвърждава, че надзора и прегледа са извършени според предвиденото. 

2. След проверка от страна на одитния състав, Сметната палата или одитният състав 
в случаите на документи по член 11, параграф 1 от Процедурния правилник, решават 
какви стъпки да предприемат относно проектите на доклади и на становища, 
представени им за приемане. 

3. Сметната палата или одитният състав в случаите, предвидени от член 11, параграф 1, 
могат да наредят затваряне на досието, да поискат продължаване на етапа на 
проверка или да продължат със следващия етап от процедурата, като представят 
предварителни констатации и оценки с цел включването им в годишния доклад или 
изготвянето на специален доклад или преглед. 

4. В изключителни случаи и по предложение на члена докладчик, Сметната палата може 
да изпрати дадени констатации и оценки до институциите под формата на писмо от 
председателя. По отношение на констатациите и оценките, за които одитните състави 
отговарят съгласно член 11, параграф 1 от Процедурния правилник, одитният състав 
следва да препрати предложението на Сметната палата. 

Член 59 

Документите, които не са приети на първо четене от Сметната палата или от одитния състав, 
се внасят отново за следващо четене. Документите, внесени пред Сметната палата или пред 
одитния състав за следващо четене, трябва да бъдат придружени от писмено обяснение, 
излагащо мотивите, поради които членът докладчик не е могъл да отрази изменението, 
одобрено от Сметната палата при предходното четене. За измененията от изцяло 
формално естество или в случай на спешност обясненията могат да бъдат дадени устно. 
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Член 60 

1. В срок от два работни дни ръководителят на одитния състав уведомява всички 
членове на Сметната палата за предварителните констатации и оценки, приети от 
състава в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 1. Това уведомление 
може да бъде изпратено и в електронен формат. 

2. Решението на одитния състав относно приемането на предварителни констатации 
и оценки става окончателно след изтичането на срок от три работни дни, считано от 
датата на уведомяването, предвидено в точка 1, с изключение на случаите, когато по 
време на този период най-малко петима членове внесат пред председателя на 
Сметната палата мотивирано искане Сметната палата допълнително да обсъди и да 
вземе решение относно дадения документ. 

3. След като предварителните констатации и оценки станат окончателни, те се изпращат 
до съответните институции от секретариата на Сметната палата. Това поставя 
началото на съгласувателната процедура, предвидена в член 259, параграф 1 от 
Финансовия регламент. 

Член 61 

1. С оглед изготвянето на годишния доклад Сметната палата изпраща до 
заинтересованите институции своите констатации и оценки в срока, предвиден от 
разпоредбите на член 258 от Финансовия регламент. 

Европейската комисия получава пълния текст на тези констатации и оценки. 
Останалите институции, Европейският икономически и социален комитет 
и Комитетът на регионите получават единствено частта от текста, която се отнася до 
тях. 

2. След приемането им от Сметната палата констатациите и оценките се изпращат на 
Генерална дирекция „Бюджет“ на Европейската комисия. 

Член 62 

След съгласувателната процедура, при внасянето на предварителните констатации 
и оценки пред Сметната палата или пред съответния одитен състав в съответствие 
с член 11, параграф 1, те трябва да бъдат придружени от отговорите на засегнатите 
институции. Членът докладчик изготвя също документ, в който се обобщават направените 
промени във версията, изпратена за съгласувателната процедура, и се включва евентуално 
предложение за позицията, която да бъде приета от одитния състав или Сметната палата 
и която той счита за подходяща при съответните обстоятелства. 

Член 63 

1. Единствено документите, предоставени с подпис на члена на Комисията, отговарящ 
за бюджета и администрацията, се приемат като автентични официални отговори на 
Комисията на одитните констатации и оценки на Сметната палата. 
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2. Сметната палата си запазва правото да публикува всеки специален доклад без 
отговорите на засегнатата институция, в случай че същата институция не отговори 
в предвидените от Финансовия регламент срокове. 

Член 64 

1. Резултатите от съгласувателната процедура са валидни единствено след приемането 
им от Сметната палата или от компетентния одитен състав съгласно разпоредбите на 
член 11, параграф 1 от Процедурния правилник. 

2. Сметната палата или компетентният одитен състав в съответствие с разпоредбите на 
параграф 1 могат да премахнат някои пасажи от своите проекти на доклади по време 
на или след съгласувателната процедура при окончателното приемане на дадения 
текст. В резултат на това се премахват съответните пасажи от отговора на засегнатата 
институция. 

3. Сметната палата или компетентният одитен състав могат да включат собствените си 
коментари относно отговорите на институциите. 

РАЗДЕЛ 3 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА 

Член 65 

Следните решения се приемат с мнозинство от членовете на Сметната палата: 

а) Годишният доклад, предвиден в член 287, параграф 4, първа алинея от Договора 
за функционирането на ЕС; 

б) Декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, 
както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, 
предвидена в член 287, параграф 1, втора алинея от Договора за 
функционирането на ЕС; 

в) специфичните годишни доклади, становищата и констатациите и оценките по 
конкретни въпроси, предвидени в член 287, параграф 4, втора алинея от 
Договора за функционирането на ЕС, по отношение на които е сезирана 
Сметната палата в съответствие с член 11, параграф 2 от Процедурния 
правилник или е внесено мотивирано искане в съответствие с разпоредбите на 
член 26, параграф 4 от Процедурния правилник; 

г) измененията на вътрешните правила за изпълнението на бюджета; 

д) разчетите за приходите и разходите на Сметната палата; 

е) решенията, които се вземат по силата на член 10, параграф 3 и член 13, параграф 
1 от Процедурния правилник и по силата на член 49, параграф 3 от настоящите 
правила за прилагане по отношение на заседания на Сметната палата; 
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ж) измененията на Процедурния правилник; 

з) измененията на настоящите правила за прилагане; 

и) цялостната стратегия и работната програма на Сметната палата. 

Член 66 

1. За всички решения, посочени в член 25, параграф 2 от Процедурния правилник, 
председателят може да използва писмената процедура, но само когато текстът е бил 
обсъден от Сметната палата и приемането му без по-нататъшно обсъждане е 
обосновано от практически мотиви. 

2. Всички решения, посочени в член 25, параграф 3 от Процедурния правилник, могат да 
бъдат приети съобразно писмената процедура, осъществена от председателя по 
негова/нейна собствена инициатива или по искане на някой от членовете. 

3. Генералният секретар осигурява стартирането на писмената процедура, контролира 
нейното протичане и отбелязва приключването ѝ. 

4. Писменият текст на предложението за решение се препраща от генералния секретар 
на Сметната палата до всички членове на Сметната палата и съдържа определения 
срок за съобщаване на евентуално възражение. 

Този срок не може да бъде по-кратък от два работни дни, когато се прилага член 25, 
параграф 2 от Процедурния правилник, или седем дни в случай на прилагане на член 
25, параграф 3 от Процедурния правилник. 

Ако в края на определения срок никой от членовете на Сметната палата не е 
представил писмено възражение пред генералния секретариат на Сметната палата, 
предложението се счита за прието от Сметната палата. Това се отбелязва в протокола 
на следващото заседание на Сметната палата. 

При изразено възражение предложението, което е предмет на писмената процедура, 
се вписва в дневния ред на някое от следващите заседания на Сметната палата. 

РАЗДЕЛ 4 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОДИТНИТЕ СЪСТАВИ 

Член 67 

1. Уведомяването, предвидено в член 26, параграф 3 от Процедурния правилник, следва 
да се извърши в рамките на три работни дни след приемането на документа от 
одитния състав. 

2. Мотивираното искане за обсъждане и решение относно даден документ от Сметната 
палата в съответствие с член 26, параграф 4 от Процедурния правилник следва да 
бъде внесено от най-малко петима членове. 



31 

 

 

3. При окончателното приемане на документ от одитния състав, документът се заверява 
чрез поставянето на виза от страна на ръководителя на състава и чрез уведомяването 
на генералния секретар за него. 

Член 68 

1. Одитният състав може да вземе решение за използване на писмената процедура за 
приемане на своите решения. Въпреки това, за проектите на планове на задачи, 
доклади или становища тази процедура може да се използва само в случаите, когато 
текстът вече е бил обсъждан в одитния състав и когато приемането му без ново 
обсъждане е обосновано от практически мотиви. 

2. За документите, посочени в член 11, параграф 1 от Процедурния правилник, 
писменият текст на предложението за решение се разпраща до всички членове на 
Сметната палата, като се посочва срокът за евентуално изразяване на несъгласие. 

Този срок не може да бъде по-кратък от два работни дни. Ако в края на определения 
срок никой от членовете на одитния състав не е изразил писмено своето несъгласие 
пред ръководителя на състава, предложението се счита за прието. 

При изразено несъгласие предложението, което е предмет на писмената процедура, 
се вписва в дневния ред на някое от следващите заседания на одитния състав. 

3. При приключване на процедурата така приетите документи се отбелязват в протокола 
за следващото заседание на одитния състав. 

ГЛАВА III 

ИНФОРМИРАНЕ ОТНОСНО ИЗГОТВЕНИТЕ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА ДОКУМЕНТИ 

(членове 28 и 29 от Процедурния правилник) 

РАЗДЕЛ 1 

ИЗПРАЩАНЕ 

Член 69 

1. След приемането им на официалните езици и удостоверяването, предвидено 
в член 28 от Процедурния правилник, изготвените от Сметната палата документи се 
изпращат от секретариата на Сметната палата до заинтересованата институция или 
орган на Съюза или до националните органи. По отношение на документите, 
посочени в член 11, параграф 1 от Процедурния правилник на Сметната палата, за 
всеки конкретен случай Сметната палата или одитният състав определя адресатите на 
своите документи в съответствие с процедурите, установени в правилата на Сметната 
палата.  
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2. Сметната палата предоставя окончателните отговори на съответната институция или 
орган, свързани със специалните доклади, на всички официални езици. След 
приемането на доклада всичките му езикови версии се изпращат своевременно на 
съответната институция или орган, както и на Европейския парламент и на Съвета, 
заедно с наличните към момента отговори, които съставляват неразделна част от 
доклада. 

3. В надлежно обосновани и извънредни обстоятелства, Сметната палата или 
компетентният одитен състав може да изпрати специалния доклад на съответната 
институция или орган, както и на Европейския парламент и на Съвета, дори ако 
преводът на доклада на всички официални езици и окончателните отговори на 
институциите все още не са приключени. В този случай специалният доклад се 
превежда на всички останали езици и удостоверяването и изпращането на езиковите 
версии става в срок от четири седмици след предоставянето на първата налична 
езикова версия на специалния доклад. 

Член 70 

1. Публикуваните специални доклади и прегледи могат да бъдат представени пред 
Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, пред други комисии на 
Европейския парламент, работни групи на Съвета и/или правителства и национални 
парламенти на държавите членки. 

2. Едновременно с официалното изпращане секретариатът на Сметната палата 
предоставя доклада на разположение на секретариата на Комисията по бюджетен 
контрол на всички официални езици на Европейския съюз, за да може секретариатът 
да изпрати доклада до председателя и члена докладчик на Комисията по бюджетен 
контрол. Този доклад се изпраща по електронен път и до секретариата на Бюджетния 
комитет на Съвета. 

РАЗДЕЛ 2 

ПУБЛИКУВАНЕ 

Член 71 

По отношение на документите, посочени в член 11, параграф 1 от Процедурния правилник 
на Сметната палата, за всеки конкретен случай Сметната палата или одитният състав 
определят адресатите на своите документи в съответствие с процедурите, установени 
в правилата на Сметната палата. 

Член 72 

1. В правилата на Сметната палата се определят процедурите за предоставяне на 
информация относно изготвените от Сметната палата документи, както и относно 
доклада на одитора, натоварен с одита на отчетите на Сметната палата. 
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2. Дирекцията към председателството отговаря за публикуването на изготвените от 
Сметната палата документи. 

РАЗДЕЛ 3 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

Член 73 

1. В деня на официалното изпращане на документите или на електронните файлове до 
институциите в съответствие с членове 68 и 69, докладът се публикува на уебсайта на 
Сметната палата на наличните официални езици, заедно със съобщение за пресата. 

2. На ранен етап се определя медийната стратегия за оповестяване на изготвените от 
Сметната палата документи в координация между дирекцията на председателството 
и члена докладчик, в съответствие с приетата от Сметната палата стратегия относно 
комуникацията и отношенията със заинтересованите страни. 

3. Членът докладчик, както и всички други членове, информират Сметната палата за 
евентуални пресконференции или други подобни представяния, които възнамеряват 
да организират. Дирекцията към председателството подпомага председателя 
и другите членове на Сметната палата в организирането на събития за пресата. 

ГЛАВА IV 

ОСПОРВАНЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА НА ДОКЛАДИ, СТАНОВИЩА И КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

(членове 25 и 26 от Процедурния правилник) 

Член 74 

Всяко писмо, съдържащо възражение или оспорване на доклади, становища или 
констатации и оценки на Сметната палата, се внася за разглеждане от Сметната палата или 
от съответния одитен състав за документи по член 11, параграф 1 от Процедурния 
правилник, с предложение от отговорния за съответната задача състав относно евентуална 
реакция на Сметната палата. 
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ГЛАВА V 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТИ 

(Членове 30 и 31 от Процедурния правилник) 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Член 75 

Сметната палата приема своя работна програма, както и произтичащи от нея подробни 
правила за планиране, изпълнение и информиране за нейната одитна дейност. 

За да улесни координацията с Комисията на проверките на място и за да позволи на 
националните одитни органи да участват в тези проверки, ежемесечно Сметната палата 
изпраща до съответните служби на Комисията и до националните органи програмата на 
одитните посещения, планирани да бъдат извършени през следващите четири месеца. 

РАЗДЕЛ 2 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДИТНИ ЗАДАЧИ 

Член 76 

1. С цел гарантиране на ефективно изпълнение на одитните задачи, одитните състави 
разполагат с необходимите ресурси, разпределени им на основата на работната 
програма на Сметната палата. 

2. За всяка задача е отговорен екип съгласно предвиденото в членовете по-долу. 

Член 77 

1. Членът докладчик се отчита пред одитния състав и Сметната палата за всички 
предприети действия и всички решения, взети във връзка с одитната задача, 
възложена му в съответствие с член 31 от Процедурния правилник, и носи 
окончателна отговорност за: 

а) качеството и навременното изпълнение на работата; 

б) надзора за изпълнението на задачата; 

в) представянето на документи пред одитния състав и, ако е необходимо, пред 
Сметната палата; 

г) представянето на докладите и становищата извън Сметната палата. 
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2. Главните ръководители получават разпределението на своите задачи от одитния 
състав по предложение на директора и след консултиране с члена докладчик. 
Главните ръководители активно участват във всички основни етапи от изпълнението 
на задачите, следят за доброто сътрудничество на одитния екип със съответните 
членове докладчици, наблюдават работата на одитния екип и поемат отговорност за 
качеството на основните документи, като ги одобряват. 

3. Ръководителите на задачи се определят от одитния състав по предложение на 
директора и след консултиране с члена докладчик. Те отговарят за изпълнението на 
одитната дейност в съответствие с плана на задачата и одитните стандарти, 
извършват наблюдение и преглед на работата на одитния екип. 

РАЗДЕЛ 3 

УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП НА ДИРЕКЦИИТЕ 

Член 78 

1. Директорът се отчита пред одитния състав и подпомага неговите членове при 
изпълнение на одитните задачи, за които те отговарят. Задълженията на директора 
включват по-конкретно: 

а) осигуряване на достатъчно служители за изпълнение на задачата; 

б) управление на предоставените финансови ресурси за задачата, в т.ч. използване 
на външни експерти; 

в) организиране на задачите за наблюдение и преглед в рамките на одитния 
състав, надзор на дейността на състава, проверка и одобряване на основни 
документи преди тяхното разпространение; 

г) ръководене на дискусии и съгласувателни процедури, осигуряване на доброто 
протичане на съгласувателните процедури от компетентността на одитния 
състав, в консултация с дирекцията към Комитета за контрол на качеството на 
одита. 

2. Главният ръководител, като част от управленския екип, подпомага директора 
и изпълнява други функции и дейности, свързани със задачите, които одитният състав 
може да приеме, в допълнение към задачите, предвидени в член 77, параграф 2. 

ДЯЛ III — ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 79 

Без да се засягат разпоредбите на член 54, параграф 2, за целите на настоящите правила за 
прилагане изразените с дроби числа се закръгляват към следващото цяло число. 
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Член 80 

1. Настоящите правила за прилагане отменят и заменят правилата, приети от Сметната 
палата на 2 юни 2016 г., последно изменени от Сметната палата на заседанията ѝ от 
14 септември 2017 г., 13 декември 2018 г., 7 септември 2020 г. (с Решение № 20-2020) 
и 14 декември 2020 г. 

2. За всички одитни задачи, които са в ход към датата на влизане в сила на настоящото 
решение, до приемането на окончателния доклад остават в сила разпоредбите, 
съдържащи се в дял II, глава V „Извършване на одити“. 

3. Правилата и решенията относно публичния достъп до документите на Сметната 
палата и въпросите в областта на етиката, включително Кодексът за поведение на 
настоящите и бившите членове на Европейската сметна палата, както и Етичните 
правила на Европейската сметна палата, са приложени към настоящите правила за 
прилагане. Приложените документи ще бъдат заменени или допълнени при наличие 
на нови или актуализирани правила или решения. 

Член 81 

Настоящите правила за прилагане влизат в сила незабавно. Те ще бъдат публикувани и на 
уебсайта на Сметната палата. 

Съставено в Люксембург на 4 март 2021 г. 

За Сметната палата 

 

 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Председател 
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Решение № 12-2005 (*) на Сметната палата на Европейските общности  

от 10 март 2005 г. относно публичния достъп до документите на Сметната палата 
 

 
СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 
 
като взе предвид своя процедурен правилник 1, и по-специално член 30 от него, 
 
като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности 2, и по-специално 
член 143, параграф 2 и член 144, параграф 1 от него, 
 
като има предвид, че втора алинея на член 1 от Договора за Европейския съюз 
утвърждава идеята за прозрачност, като постановява че Договорът отбелязва нов етап в 
процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа, в който решенията 
се взeмат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите; 
 
като има предвид, че в съвместната декларация 3 във връзка с 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. 
относно публичния достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията 4, Европейският парламент, Съветът и Комисията призовават останалите 
институции да приемат вътрешни правила за публичен достъп до документи, които да се 
придържат към принципите и ограниченията определени в този Регламент; 
 
като има предвид, че разпоредбите на Решение № 18-97 на Сметната палата, 
постановяващо вътрешни правила за разглеждането на заявления за достъп до 
документите, намиращи се в Палатата 5 предхождат Регламент (ЕО) № 1049/2001 и 
следва да бъдат преразгледани в светлината на този регламент и на съдебната практика на 
Европейския съд и на Първоинстанционния съд; 
                                                

1  ОВ L 18, 20.1.2005 г., стр. 1. 
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. 
3  ОВ L 173, 27.6.2001 г., стр. 5. 
4  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43. 
5  ОВ C 295, 23.9.1998 г., стр. 1. 
(*) Заедно с измененията, приети от Сметната палата с решение № 14-2009 на 

заседанието ѝ от 5 февруари 2009 г. 
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като има предвид, че прозрачността подсилва легитимността, ефективността и 
отговорността на администрацията, като по този начин укрепва принципите на 
демокрацията.  За тази цел следва да бъдат насърчавани добрите административни 
практики относно достъпа до документи; 
 
като има предвид, че същевременно, като изключения от принципа за публичен достъп до 
документи, някои обществени и частни интереси следва да бъдат защитени. От особено 
значение е изцяло да се спазват международните счетоводни стандарти по отношение на 
поверителността на одитната информация, 
 
 

РЕШИ СЛЕДНОТО: 

Член 1 

Цел 

Целта на настоящото решение е да се определят условията, ограниченията и процедурите, 
по силата на които Сметната палата ще предоставя публичен достъп до документите, 
които са на нейно разположение. 
 

Член 2 

Бенефициенти и приложно поле 

1. В рамките и при ограниченията на заложените в настоящото решение разпоредби и 
международните стандарти, регулиращи поверителността на одитната информация, 
всеки гражданин на Съюза и всяко друго физическо или юридическо лице, 
пребиваващо или със седалище в някоя държава-членка, има право на достъп до 
документи на Сметната палата, спазвайки принципите, условията и ограниченията, 
определени в настоящото решение. 

 
2. В съответствие с упоменатите принципи, условия и ограничения, Сметната палата 

може да предостави достъп до документи на всяко физическо или юридическо лице, 
което не пребивава или няма седалище в някоя държава-членка. 

 
3. Настоящото решение засяга всички документи на разположение на Сметната палата, 

т.е. документи, съставени или получени от Палатата и намиращи се в нейно владение. 
 
4. Настоящото решение не засяга правата за публичен достъп до документи на 

разположение на Палатата, произтичащи евентуално от международноправни актове 
или от актове на Общността, приети с оглед прилагането на упоменатите актове. 
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Член 3 

Определения 

За целите на настоящото решение: 
 
а) „документ“ означава всяка информация независимо от носителя (написана на хартия 

или записана в електронен формат, или под формата на звуко- или видеозапис); 
б) „трета страна“ означава всяко физическо или юридическо лице, или всяка друга 

външна на Сметната палата страна, включително държавите-членки, други вътрешни 
или външни на Общността институции или органи и трети държави. 

 

Член 4 

Изключения 

1. Сметната палата няма да предоставя достъп до определен документ в случаите, 
когато разгласяването му би попречило да се защитят: 

 
а) общественият интерес, включително: 

- обществената сигурност, 
- отбранителните и военните въпроси, 
- международните отношения, 
- финансовата, паричната или икономическата политика на Общността или на 

някоя държава-членка; 
 
б) личният живот и неприкосновеност на личността, а именно в съответствие с 

общностното законодателство относно защитата на личните данни. 
 
2. В съгласие с правилата, определящи поверителността и заложени в чл. 143, 

параграф 2 и чл. 144, параграф 1 на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности и в съответстващи разпоредби в други актове на общностното право, 
Сметната палата няма да предостави достъп до констатациите и оценки, 
формулирани в рамките на извършваните от нея одити. Тя би могла също така да 
откаже достъп до документи, служещи за изготвянето на тези констатации и оценки. 

 
3. Сметната палата няма да предоставя достъп до определен документ в случаите, 

когато разгласяването му би попречило да се защитят: 
 

- търговски интереси на физическо или юридическо лице, включително 
интелектуална собственост, 

-  съдебни процедури и правни консултации, 
-  проверки, разследвания и одити. 

 
4. Достъпът до документ, съставен от Палатата за вътрешно ползване или получен от 

нея и отнасящ се до въпрос, по който все още не е било взето решение, ще бъде 
отказван, ако има вероятност разгласяването му да навреди на процеса на вземане на 
решение в Сметната палата. 
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Достъпът до документ, съдържащ становища за вътрешно ползване в рамките на 
разисквания и предварителни консултации в Сметната палата, ще бъде отказван дори 
и след вземането на въпросното решение, ако има вероятност разпространяването му 
да навреди на процеса на вземане на решение в Сметната палата. 

 
5. Ако заявлението за достъп касае документ, който е в притежание на Палатата, но 

който тя не е съставила, Сметната палата ще потвърди получаването на заявлението и 
ще предостави името на лицето, институцията или организацията, към които 
заявлението следва да бъде отнесено. 

 
6. Ако само някои части от поискания документ попадат в изключенията, посочени в 

настоящия член, останалите части на документа ще бъдат предоставени. 
 
7. Изключенията на настоящия член са приложими, без да засягат разпоредбите за 

публичен достъп до историческите архиви на Общностите, заложени в 
Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета6. 

 
8. Въпреки изложените в настоящия член изключения, Сметната палата може да реши 

да предостави изцяло или отчасти достъп до документ, при наличието на 
първостепенен обществен интерес за разгласяването му. 

 

Член 5 

Заявления за достъп 

Заявленията за достъп до документи следва да бъдат съставяни писмено 7, на хартиен или 
на електронен носител, на един от езиците, посочени в чл. 314 от Договора за ЕО 8, и да 
са формулирани по достатъчно ясен начин, който да позволи на Сметната палата да 
идентифицира документа. Заявителят не е длъжен да изтъква причини за заявлението си. 
 

Член 6 

Обработка на първоначално заявление 

1. Заявленията за достъп до документи се разглеждат от директора на отдел 
„Съдействие при одита и комуникация“. Той изпраща на заявителя потвърждение, че 
заявката е получена, разглежда заявлението и решава какви по-нататъшни действия 
да бъдат предприети. 

 
                                                

6 Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета, изменен от Регламент (EО, Евратом) № 1700/2003 на 
Съвета (ОВ L 243, 27.09.2003 г., стр. 1). 

7  Адресирани до: Cour des comptes européenne, Directeur du "Soutien à l’audit et communication", 12 rue 
Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg. Факс: (+352) 439342, E-mail: euraud@eca.europa.eu. 

8 Понастоящем: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, 
латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, 
словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски. 

mailto:euraud@eca.europa.eu
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2. В зависимост от повдигнатия в заявлението въпрос, директорът на отдел „Съдействие 
при одита и комуникация“ информира, а когато е уместно, се консултира със 
заинтересования член на Палатата, с генералния секретар, с правния отдел или с 
длъжностното лице за защита на данните, преди да вземе решение за това дали 
поискания документ може да бъде разпространяван. 

 
3. Заявленията за достъп до документи се разглеждат по най-бързия начин. В рамките 

на 15 работни дни от регистриране на заявлението, Сметната палата предоставя 
достъп до поискания документ съгласно реда и условията, предвидени в член 9 или 
писмено излага причините за пълен или частичен отказ, информирайки заявителя за 
неговото/нейното право да се обърне към Палатата с молба за преразглеждане на 
становището ѝ в съответствие с член 7. 

 
4. В случай на заявление, отнасящо се до много дълъг документ или до много голям 

брой документи, Сметната палата може да се обърне към заявителя неофициално с 
оглед намиране на подходящо решение. В такива случаи срокът, упоменат в 
параграф 3, може да бъде продължен с 15 работни дни, при условие че предварително 
се уведомява заявителя и му се представят причините за продължението. 

 

Член 7 

Молба за преразглеждане 

1. В случай на пълен или частичен отказ, в 15-дневен срок от получаването на отговора 
на Сметната палата, заявителят може да се обърне към Палатата с молба за 
преразглеждане на становището ѝ. 

 
2. Неспазването на определения срок за отговор от страна на Сметната палата също дава 

право на заявителя да поиска преразглеждане. 
 

Член 8 

Обработка на молби за преразглеждане 

1. Молбите за преразглеждане на становище следва да бъдат отправяни до председателя 
на Сметната палата. В зависимост от повдигнатия в молбата въпрос, председателят на 
Сметната палата се консултира със заинтересования член на Палатата или с 
генералния секретар и при необходимост, се консултира с правния отдел или с 
длъжностното лице за защита на данните, преди да вземе решение за това дали 
поискания документ да бъде предоставен. 

 
2. Молбата за преразглеждане се обработва по най-бързия начин. В рамките на 

15 работни дни от регистрирането на молбата, Сметната палата предоставя достъп до 
поискания документ съгласно реда и условията, предвидени в член 9 или писмено 
излага причините за пълен или частичен отказ. В случай на пълен или частичен отказ, 
Сметната палата информира заявителя за възможните способи за обжалване, а 
именно завеждането на съдебно дело срещу Сметната палата и/или подаването на 
жалба до Европейския омбудсман в съответствие с условията, предвидени съответно 
в член 230 и член 195 от Договора за ЕО. 
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3. В изключителни случаи, например, когато молбата се отнася до много дълъг 

документ или до много голям брой документи, срокът, упоменат в параграф 2, може 
да бъде продължен с 15 работни дни, при условие че предварително се уведомява 
заявителя и му се представят причините за продължението. 

 
4. Неспазването на определения срок за отговор от страна на Сметната палата следва да 

се разглежда като отрицателен отговор и дава право на заявителя да пристъпи към 
посочените в параграф 2 способи за обжалване. 

 

Член 9 

Предоставяне на достъп вследствие на заявление 

1. Заявителят разполага с възможността да се запознае с документите, за които 
Сметната палата е предоставила достъп, в седалището на Сметната палата в 
Люксембург или чрез връчването на копие, включително електронно, при наличие на 
такова. В първия случай, датата и часът на разглеждане се уговарят между заявителя 
и директора на отдел „Съдействие при одита и комуникация“. 

 
2. От заявителя може да бъде поискано да заплати разходите за копирането и 

изпращането на документа. Тези разходи не могат да надхвърлят реалната стойност 
на копиране и изпращане на копията. Разглеждането на документи на място, 
копирането на по-малко от 20 листа формат А4 и директният достъп в електронен 
формат са безплатни. 

 
3. Ако някой документ е публично достъпен, Сметната палата може да изпълни 

задължението си за предоставяне на достъп до поискания документ, като информира 
заявителя как да си го набави. 

 
4. Документите се предоставят в съществуващата версия и формат (включително в 

електронен или друг формат), съгласно предпочитанията на заявителя. Сметната 
палата не е задължена да създаде нов документ или да събира информация по искане 
на заявителя. 

 

Член 10 

Възпроизвеждане на документи 

1. Документите, предоставяни по силата на настоящото решение не могат да бъдат 
възпроизвеждани или използвани за търговски цели без предварителното писмено 
съгласие на Сметната палата. 

 
2. Настоящото решение се прилага, без да се засягат съществуващите норми на 

авторското право, които могат да ограничат правото на трета страна да 
възпроизвежда или използва предоставените документи. 
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Член 11 

Заключителни разпоредби 

1. Решение № 18-97 на Сметната палата от 20 февруари 1997 г. се отменя. 
 
2. Настоящото решение е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. 
 
3. То влиза в сила на първия ден от месеца, следващ неговото приемане. 
 
 
Съставено в Люксембург на 10 март 2005 г. 
 
 
 За Сметната палата 

 Hubert Weber 
 Председател 



12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
T +352 4398 – 1  E eca-info@eca.europa.eu  eca.europa.eu 
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Решение № 66-2011 относно Етичните правила на Европейската сметна палата 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА, 

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ за да може да изпълнява своята мисия, Европейската сметна 
палата трябва да бъде възприемана като обективна, 
независима и професионална институция, ползваща се с 
пълно доверие от страна на лицата, заинтересовани от 
нейната дейност;  

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Одитните политики и стандарти на Европейската сметна 
палата изискват тя да извършва одитната си дейност в 
съответствие с Етичния кодекс на ИНТОСАЙ (МСВОИ 30); 

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ  са необходими етични правила, за да може Палатата да 
гарантира, че решенията в ежедневната работа са в 
съответствие с принципите, изложени в МСВОИ 30;  

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ независимостта, почтеността, безпристрастността, 
професионализма, стремежа към добавяне на уникален 
принос, високите постижения, ефективността и доброто 
административно поведение са основни принципи на 
членовете и служителите на Европейската сметна палата;  

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Договора за функционирането на Европейския съюз; 
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на 

другите служители на Европейския съюз;  
Етичния кодекс на ИНТОСАЙ (МСВОИ 30); 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД добрите практики на други върховни одитни институции; 

РЕШИ 

Член 1 
Приложените Етични правила се прилагат по отношение на Европейската сметна палата. 

Приложение III
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Член 2 
Генералният секретариат на Палатата ще публикува на интранет страницата периодично 
осъвременяван списък на етични проблеми, с които можем да се сблъскваме ежедневно в 
работата. Този списък се публикува с илюстративна цел и не изчерпва всички възможни 
случаи. Неговата цел е да спомага за разбирането и прилагането на тези правила. 
Членовете и служителите на Палатата могат да допълват списъка с нови примери.  
 
Член 3 
Настоящото Решение обезсилва и заменя Кодекса за добро административно поведение на 
служителите на Европейската сметна палата (Приложение IV на Решение № 26-2010 
относно Правилата за прилагане на Процедурния правилник на Европейската сметна 
палата).  

Решението влиза в сила от датата на подписването му. 

Люксембург, 26 октомври 2011 г. 

За Европейската сметна палата 
 

 
 
 
 

 
Vítor Caldeira 

Председател  
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Предговор 
 
Европейската сметна палата прие следното определение за мисията си: 

Мисия на Европейската сметна палата 

Европейската сметна палата е институция на ЕС, създадена с Договора с цел извършване на одит на финансите 
на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като 
независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.  

Палатата предоставя одитни услуги, чрез които оценява събирането и разходването на финансовите средства на 
ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно документирани и оповестени, дали са извършени по 
законен и правомерен начин и дали са управлявани с оглед на икономичността, ефикасността и ефективността. 
Палатата обявява резултатите от своята работа чрез публикуване на ясни, адекватни и обективни доклади. 
Също така тя предоставя становища по въпроси, свързани с финансовото управление. 

Палатата насърчава отчетността и прозрачността и съдейства на Европейския парламент и на Съвета за 
надзора на изпълнението на бюджета на ЕС, особено при процедурата за освобождаване от отговорност. 
Палатата се ангажира да бъде ефективна организация на челно място в развитието на одита и 
администрацията в публичния сектор. 

За да изпълнява тази мисия, Палатата следва да действа, а също така и да бъде 
възприемана като обективна, независима и професионална институция, на която 
заинтересованите страни могат да разчитат напълно. За тази цел Палатата прие 
изискванията, установени от Етичния кодекс на ИНТОСАЙ (ISSAI 30), и понастоящем 
издава набор от етични правила. 

Целта на етичните правила е да гарантират, че ежедневните решения по отношение на 
одита и управлението на институцията са в съответствие с принципите на Кодекса на 
ИНТОСАЙ. Тяхна основа са ценностите на Палатата: независимост, почтеност, 
безпристрастност, професионализъм, добавяне на уникален принос, качество и 
ефективност. Те важат за всички служители на Палатата: за членовете на Палатата1, 
ръководителите, одиторите и служителите с административни функции. На последно 
място, те следват съответните разпоредби на Договора 2  и на Правилника за 
длъжностните лица3, както и принципите на добро административно поведение. 
Неспазването на етичните принципи може да се счита за неизпълнение на 
задълженията и да доведе до откриване на дисциплинарно производство. 
Настоящият документ представлява ръководни принципи. Въпреки всичко, наша 
лична отговорност е да изберем най-подходящото решение за всеки отделен етичен 
проблем. Тъй като не винаги има готов отговор на всеки въпрос, от вас се очаква да 
бъдете разумни и да говорите открито с вашите ръководители и колеги. Членовете на 
Палатата и ръководителите носят специална отговорност по отношение на етичните 
въпроси, тъй като чрез своя пример те оказват голямо влияние върху културата на 
организацията, и поради това трябва да бъдат особено внимателни. 
Люксембург, октомври 2011 г. 
Vítor Caldeira 
Председател на Европейската сметна палата

                                                 
1  По отношение на членовете в Договора, в процедурния правилник на Палатата и в Кодекса за 

поведение на членовете съществуват допълнителни етични изисквания. 
2  Членове 285 и 286 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
3  Членове 11, 11a и 12 от Правилника за длъжностните лица. 
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1. Доверие, сигурност и надеждност4  

Бъдете запознати и действайте в съответствие с етичните изисквания на 
Палатата. При необходимост потърсете съвет относно етичните въпроси. 
 

1.1. Настоящите правила са приложими за Европейската сметна палата. Етични 
изисквания относно членовете на Палатата са постановени също така в Договора, в 
Процедурния правилник на Палатата и в Кодекса за поведение на членовете. Етични 
изисквания относно служителите на Палатата са постановени също така в Правилника 
за длъжностните лица. 

1.2. Трябва да допринасяме за изграждане на доверие, сигурност и надеждност у 
заинтересованите страни, в одитираните от Палатата обекти и в гражданите на 
Европейския съюз. За тази цел следва да бъдем етични в поведението си и да 
избягваме всякакви обстоятелства, които биха били в ущърб на Палатата. Това 
изискване е в сила и след като прекратим работата си в Палатата. 

1.3. Трябва да се запознаем с етичните изисквания на Палатата. При етичните 
въпроси обаче няма еднозначен отговор за всичко, а когато сме в дадена ситуация 
може да е по-трудно да вземем правилни решения. Добре е, в случай че имаме 
съмнения, да сме отворени за обсъждане на етични въпроси от няколко гледни точки 
— трябва да говорим с ръководителите си или с други колеги. 

 
2. Почтеност5 

Изпълнявайте вашите задължения с почтеност и старание. 
 

2.1. Следваме Одитните политики и стандарти на Палатата, ръководствата за одит 
и всички други процедури, приети от Палатата, и информираме висшестоящите за 
всички възможни отклонения от тези принципи. 
2.2. Управляваме ресурсите на Палатата съгласно принципите на 
законосъобразност, редовност и добро финансово управление. Палатата трябва да 
бъде модел за подражание във финансовото управление — нейните ресурси следва да 
се управляват в пълно съответствие с Финансовия регламент и всички други 
приложими правила; нейните цели следва да бъдат постигани по икономичен, 
ефикасен и ефективен начин. 

 
3. Независимост, обективност и безпристрастност6 

С поведението си изграждайте доверие в независимостта, обективността и 
безпристрастността на Палатата. 

                                                 
4  Етичен кодекс на ИНТОСАЙ, членове 7—11. 
5  Етичен кодекс на ИНТОСАЙ, членове 12—13. 
6  Етичен кодекс на ИНТОСАЙ, членове 14—26. 
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3.1. От съществена важност е нашата независимост, обективност и 
безпристрастност да бъдат извън съмнение. В процеса на работата ни не участваме в 
професионални дейности, по отношение на които имаме частен интерес. При 
съмнение, информирайте вашия ръководител, който ще предприеме необходимите 
действия за разрешаване на ситуацията. 
3.2. Изпълняваме задачите си без политическо, национално или друго външно 
влияние. 
3.3. Избягваме конфликта на интереси, независимо дали става дума за 
действителен или за привиден конфликт. Например, такъв може да е случаят с 
участието в политически организации, политически постове, членство в бордове и 
финансово участие в одитираните обекти. Необходимо е да бъдем особено 
внимателни по тези въпроси, както и по отношение на това как те могат да се 
възприемат от трети страни. 
3.4. Не може да имаме отношения с одитирания обект, които биха нарушили 
нашата независимост.Случаите, които биха могли да засегнат независимостта 
ни, включват семейни и/или лични взаимоотношения със служители на 
одитирания обект, които биха могли да повлияят на резултатите от нашата 
дейност. Преди започване на одитната задача, следва да оценим възможното 
отражение на подобни взаимоотношения, и да информираме ръководителя си. 
За тази цел Палатата е въвела годишна процедура на утвърждаване7. 
3.5. Не трябва да одитираме една и съща област прекалено дълго време. За тази цел 
Палатата е въвела схема за мобилност8. 
3.6. В случай че сме били служители в одитирания обект, не трябва да ни бъдат 
възлагани задачи, които могат да поставят под съмнение нашата независимост по 
отношение на предишния ни работодател. В случай че търсим или ни е предложена 
позиция в одитирания обект, следва да избягваме всякакви обстоятелства, които биха 
нарушили нашата независимост. В такъв случай трябва незабавно да уведомим 
ръководителя си, който следва да прецени ситуацията и да предприеме необходимите 
стъпки. Ръководителите носят специална отговорност за проследяване на подобни 
случаи. 
3.7. Външните дейности, които извършваме, следва да бъдат в съответствие с 
установените от Правилника за длъжностните лица рамки, като винаги помним 
задължението си за лоялност към Палатата. Трябва да се въздържаме от всякакви 
дейности, които могат да накърнят репутацията на Палатата, да поставят под 
съмнение нашата независимост или да попречат на работата ни. 
3.8. Не може да приемаме за себе си или за други лица подаръци или други облаги, 
които могат да нарушат, имат за цел да нарушат или се възприемат като нарушаващи 
нашата работа 9 . В професионален контекст обаче (например по време на 
конференции, одитни посещения, приемане на посетители и др.), можем да приемаме 
проявите на гостоприемство или дребни подаръци, които по стойност и по естество са 
в рамките на обичайната учтивост. 

                                                 
7  Вж. Решение на Палатата № 36-2011. 
8  Вж. Решение на Палатата № 14-2010. 
9  Правилник за длъжностните лица, член 11. 
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3.9. В такива случаи първо преценяваме дали приемането на подаръка или облагата 
би повлияло на нашата безпристрастност или би накърнило доверието в Палатата. 
При съмнение трябва да попитаме висшестоящи служители. Всички приети покани за 
закуски, обеди или вечери в рамките на мисията следва да бъдат описани в 
декларацията за разходи по мисията10. 

 
4. Професионална тайна11 

Имаме задължение за конфиденциалност във връзка с дейността ни 12 . Това 
задължение не трябва да ограничава индивидуалната свобода на изразяване. 

 
4.1. Имаме достъп до голям обем информация относно одитираните обекти и е от 
съществена важност да създадем с тях отношения на доверие. За тази цел и в 
съответствие с Правилника за длъжностните лица подписваме декларация за 
конфиденциалност при постъпване на работа в Палатата, която следва да спазваме. 
4.2. Избягваме да разкриваме на трети страни всякаква информация, получена по 
време на нашата работа, освен в рамките на процедурите на Палатата или в 
съответствие със съответните разпоредби. 
4.3. Спазваме принципа на сигурност на информацията и разпоредбите на 
Регламент 45/2001 относно защитата на личните данни. При съмнение не трябва да се 
колебаем да се свържем с длъжностното лице на Палатата за защита на данните. 
4.4. Палатата насърчава вътрешната откритост и ние имаме основното право да 
изразяваме своето мнение и да докладваме различни въпроси с цел да спомогнем за 
подобряване на работата на Палатата. Това право е гарантирано от Правилника за 
длъжностните лица и следва да се основава на задължението за лоялност към 
институцията13. Задължението за конфиденциалност продължава да е в сила и след 
прекратяване на работата ни в Палатата. 

 
5. Компетентност и допълнително професионално обучение14 

Винаги действайте професионално и спазвайте високи професионални 
стандарти. 

 
5.1. За да изпълняваме задълженията си компетентно и безпристрастно, следва да 
познаваме и да прилагаме съответните законови и оперативни процедури. По-
специално, ако сме одитори, следва да прилагаме Одитните политики и стандарти на 
Палатата, както и професионалните стандарти и приложимите одитни методи на 
ИНТОСАЙ и IFAC. Не трябва да приемаме работа, която не е от нашата 
компетентност. Следва да развиваме професионалните си умения и да посещаваме 
курсове за обучение. 

                                                 
10  Вж. Насоки за мисии. 
11  Етичен кодекс на ИНТОСАЙ, член 27. 
12  Правилник за длъжностните лица, член 17. 
13  Правилник за длъжностните лица, член 17a, и Решение на Палатата № 7-2010.  
14  Етичен кодекс на ИНТОСАЙ, членове 28—33. 
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5.2. Членовете на Палатата и лицата на ръководни длъжности носят специална 
отговорност за това служителите да получават обучение в интерес на службата. В 
системата за оценка на трудовото изпълнение на служителите следва да се отбелязват 
нуждите от развитие на уменията на съответния служител. 

 

6. Ефикасна организация, стремяща се към отлични постижения 

Допринасяйте за развитието на Палатата като ефикасна организация, 
стремяща се към отлични постижения. 

 
6.1. Добрата работна среда е важна за постигане на целите на Палатата и за 
постигане на удовлетвореност на персонала. Трябва да допринасяме за тази цел, като 
развиваме професионално и лично сътрудничество — да бъдем открити и с желание 
да споделяме знанията си и да помагаме на колегите си от всички звена на Палатата. 
Членовете на Палатата и лицата на ръководни длъжности носят специална 
отговорност за създаване на добра работна среда. 
6.2. Избягваме всяка форма на дискриминация и допринасяме за изпълнението на 
политиката на равни възможности за всички служители. Членовете на Палатата и 
лицата на ръководни длъжности следва да предприемат действия, за да осигурят 
равно третиране и равни възможности за всички служители в тяхното професионално 
развитие. Уменията и потенциалът на отделния служител се вземат предвид при 
разпределяне на задълженията. Близките връзки между служителите могат да 
създадат трудности за спазването на принципа за равно третиране. Поради това 
съпрузи и партньори следва да избягват да работят в един и същ отдел или да бъдат в 
йерархична подчиненост. 
6.3. Отнасяме се с уважение към другите, избягваме отношения, които биха 
засегнали чуждото достойнство, и се въздържаме от всяка форма на тормоз 15 . 
Показваме уважение към мнението на другите и приемаме в разумна степен 
несъгласието им във връзка с работата. Даваме отговор по учтив, справедлив и 
конструктивен начин. 
6.4. В действията си се ръководим от интересите на Палатата. Това не означава 
задължение за изпълняване на нареждания за противозаконни или неетични 
действия16. Преди да се вземе дадено решение, е добре да изразим конструктивно 
вижданията си. След като дадено решение е вече взето, то трябва ефективно да се 
изпълнява . 
6.5. Членовете на Палатата и лицата на ръководни длъжности осигуряват защитата 
на интересите на служителите. Те носят специална отговорност за подпомагане 
защитата на служители, които разкриват и докладват противозаконни действия, 
съгласно определението в Правилника за длъжностните лица17. 
6.6. Докладваме на висшестоящите служители всички обстоятелства, които биха 
могли да причинят вреда на Палатата или на някой от нейните служители. Това трябва 
да става винаги въз основа на достатъчни основания и по добросъвестен и 
конфиденциален начин. 

                                                 
15  Правилник за длъжностните лица, член 12a. Вж. Решения на Палатата № 61-2006 и 95-2008. 
16  Правилник за длъжностните лица, член 21. 
17  Правилник за длъжностните лица, членове 22a и 22б. 
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6.7. Допринасяме за изпълнението на политиката на Палатата за открита вътрешна 
и външна комуникация. Откритостта има положителен ефект върху 
сътрудничеството. Актуалната информация трябва да се споделя с другите — 
необходимо е да сме наясно с каква информация разполагаме и кой би могъл да се 
нуждае от нея в работата си. Споделянето на информация не трябва да е в 
противоречие със задължението за конфиденциалност, но не трябва да се ограничава 
повече от необходимото. 
6.8. Търсим мнението и професионалната оценка на другите. 

 

7. Добро административно поведение 

Прилагайте принципа на добро административно поведение. 

 
7.1. Служим на интересите на гражданите на Европейския съюз, които очакват 
качествени одитни услуги и достъпна администрация. 
7.2. В отношенията си с гражданите показваме всеотдайност, компетентност, 
учтивост и отзивчивост. 
7.3. Отговаряме на исканията за информация относно въпроси от нашата 
компетентност, а относно други въпроси, насочваме заявителя към съответното 
компетентно лице. 
7.4. При получаване на запитване изпращаме незабавно потвърждение за неговото 
получаване, като посочваме необходимата информация за контакти с лицето, 
отговарящо по дадения въпрос (име, електронен адрес, телефон). Отговаряме 
незабавно на всички запитвания — обикновено до 15 работни дни и на използвания от 
заявителя език (в случай че това е един от официалните езици на Европейския съюз). 
При невъзможност да отговорим в този срок, изпращаме предварителен отговор, 
посочващ разумен срок за отговор. 
7.5. Преди да изпратим информация, проверяваме дали тя вече е публикувана от 
Палатата18. В случай че не е така, прехвърляме запитването към отдела на Палатата, 
който отговаря за комуникацията. Отказът за даване на информация на обществото 
може да се основава на евентуалната вреда за интересите на институциите. 
7.6. Служителите насочват всички запитвания от журналисти към отдела на 
Палатата за връзки с пресата. Членовете на Палатата информират отдела за връзки с 
пресата за своите контакти с пресата. 
7.7. Приемаме запитвания, направени по пощата, по електронен път, по факс или 
по телефон. Може да отговорим с всяко едно от тези средства за комуникация, като 
винаги вземаме предвид евентуалните законови последствия от отговора (например 
законовите срокове, доказателство за получаване на отговора и др.). 
7.8. Винаги проявяваме предпазливост, когато изпращаме информация извън 
Палатата. Не трябва да се колебаем да се консултираме с висшестоящи служители и с 
отдела на Палатата, отговарящ за комуникацията. 

                                                 
18  Публичният достъп до документи на Палатата се урежда от Решения на Палатата № 12-2005 и 14-
2009. 
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7.9. Незабавно изпращаме писмено уведомление относно всяко решение, което 
засяга правата и интересите на отделните лица (например служебни въпроси, 
свързани с повишения, назначения, финансови права и др.), най-напред до пряко 
засегнатите лица. Уведомлението следва да посочва възможностите за оспорване на 
решението, органите, към които да се обърнем за обжалване, както и сроковете, в 
рамките на които това трябва да се направи (по специално съдебните органи и 
Омбудсмана). 
7.10. Отхвърляме учтиво, но категорично неуместните искания за информация или 
жалби (например съдържащи множество повторения, с неясен смисъл, използващи 
обиден език и т.н.), като винаги излагаме подходящи аргументи. Служителите на 
Палатата се въздържат от отправяне на недобросъвестни жалби. 
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