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Съобщение за пресата 
Люксембург, 20 септември 2022 г. 

Тони Мърфи (Tony Murphy) е 
избран за председател на 
Европейската сметна палата  
Членовете на Европейската сметна палата (ЕСП) днес избраха Тони Мърфи за 
председател на институцията с мандат от три години с възможност за 
подновяване. 

Г-н Мърфи (Ирландия) официално ще встъпи в длъжност на 1 октомври 2022 г. 
като 12-тият председател на институцията. Той ще замени на този пост г-н Клаус-
Хайнер Лене, който е председател на ЕСП от октомври 2016 г. 

Пълната автобиография на г-н Тони Мърфи може да бъде намерена тук. 

Членовете на ЕСП избират помежду си председател, който да изпълнява ролята 
на „пръв/първа сред равни“ за срок от три години с възможност за 
подновяване. Председателят отговаря за стратегията на институцията, 
планирането и управлението на дейността, комуникацията и връзките 
с медиите, правните въпроси и вътрешния одит, като също така представлява 
институцията във външните ѝ отношения. 

 

Обща информация  
ЕСП е независимият външен одитор на Европейския съюз. Нейните одитни доклади и становища 
са основен елемент от веригата на управленска отговорност на ЕС. Въз основа на тях може да се 
търси отговорност от органите, натоварени с изпълнението на политиките и програмите на ЕС: 
Комисията, други институции и органи на ЕС, както и правителствата на държавите членки. ЕСП 
предупреждава за наличие на рискове, предоставя одиторска увереност, отчита добрите 
практики и слабите резултати и предлага насоки за създателите на политики и законодателите 
относно възможното подобряване на управлението на политиките и програмите на ЕС. 
 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/cv_murphy/cv_murphy_bg.pdf
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За контакт с Пресслужбата 
Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 553 547 
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