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Съветът назначи осем членове на Европейската сметна палата 

На своите заседания от 22* и 29** януари 2018 г. Съветът на Европейския съюз назначи или 
преназначи осем членове на Европейската сметна палата (ЕСП): 

– Бетина Мишел Якобсен (Дания)* 

– Баудилио Томе Мугуруса (Испания)* 

– Пиетро Русо (Италия)*  

– Жоао Фигейреду (Португалия)*  

– Хану Такула (Финландия)* 

– Тони Мърфи (Ирландия)** 

– Ева Линдстрьом (Щвеция)**  

за периода от 1 март 2018 г. до 29 февруари 2024 г.; 

– Илиана Иванова (България)*  

за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2024 г. 

Съветът взе решенията си въз основа на представените от съответните държави членки 
предложения и след съгласуване с Европейския парламент. 

Бележка към издателите: 

Хану Такула, Тони Мърфи и Ева Линдстрьом ще заместят напускащите ЕСП членове Виле 
Итала, Кевин Кардиф и Ханс Густав Весберг, мандатът на които изтича на 28 февруари 
2018 г.  

Настоящият мандат на преназначените членове — Бетина Якобсен, Баудилио Томе 
Мугуруса, Пиетро Русо и Жоао Фигейреду — също ще изтече на 28 февруари 2018 г. 



BG 

 
 
 

 

2 

Мандатът на Илиана Иванова ще изтече на 31 декември 2018 г. 

Членовете на ЕСП могат да бъдат преизбирани. Съгласно Договора те се задължават да 
изпълняват дейността си при пълна независимост и да служат на общия интерес на 
Европейския съюз. 

Колегиумът от членовете на ЕСП ще се срещне в своя нов състав, за да реши към кои 
Одитни състави ще бъдат разпределени новите членове и да определи техните специфични 
задължения. Те ще положат клетва в Съда на ЕС на по-късна дата. 

Органиграмата на ЕСП и нейната структура на управление са на разположение на уебсайта 
на Сметната палата eca.europa.eu и ще бъда актуализирани своевременно. 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/Structure.aspx�

