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ПРЕДГОВОР ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Да приближим Европейската сметна палата до гражданите на ЕС е една от ключовите ни цели и част от мисията 
ни за насърчаване на прозрачност и отчетност. Затова имам голямата чест да ви представя първия годишен 
отчет за дейността на Европейската сметна палата. Той съдържа кратко представяне на Палатата и отчет за 
нейните дейности през 2007 г. — годината, през която Палатата отпразнува своята 30-та годишнина като 
външен одитор на ЕС, създаден за да допринася за подобряване на финансовото управление и да действа 
като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Основният принос на Палатата се осъществява посредством нейните одити и доклади, които подпомагат 
органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (Европейският парламент 
и Съветът) при надзора на изпълнението на бюджета на ЕС. Настоящият отчет съдържа преглед на одитните 
доклади, публикувани през 2007 г. Той подчертава основните заключения относно изпълнението на бюджета 
за 2006 г. и относно доброто финансово управление на средствата на ЕС.

Палатата не само докладва относно предходното финансово управление, но също така активно допринася 
за изграждането на рамката за финансов контрол на ЕС. 2007 година беше значима година за управлението 
на средствата на ЕС. Разделът „Гледната точка на Палатата“ представя накратко становището на Палатата по 
важни промени, свързани с отчетността на държавите-членки и с приноса на Палатата към общественото 
допитване относно стартираната от Европейската комисия бюджетна реформа.
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Нито едно от постиженията на Палатата през 2007 г. не би могло да бъде направено без всеотдайността, 
уменията и способностите на нейните 850 служители. Те са ключовият актив на една насочена към бъдещето 
организация, която се стреми към постоянно подобрение. Настоящият първи годишен отчет за дейността 
представя подробности за процеса на реформа на Палатата, който започна през 2006 г. със самооценка. 
През 2007 г. беше наблюдаван напредък в изпълнението на съответния план за действие и в края на годината 
стартира „партньорска проверка“, извършена от екип от одитори от националните одитни институции на 
Австрия, Канада, Норвегия и Португалия. Ранно постижение на този процес на реформа е следната декларация 
за мисията, визията, ценностите и стратегическите цели, които ще ръководят дейностите, за които очакваме 
да докладваме през идните години.

Приятно четене на нашия първи годишен отчет за дейността! Надявам се да го намерите полезен!

 [подпис]

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 Председател
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МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕННОСТИ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

МИСИЯ

Европейската сметна палата е институция на ЕС, създадена с Договора за ЕО 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.

ВИЗИЯ

Независима и динамична институция, която е призната заради своята почтеност и безпристрастност, 
уважавана за професионализма и за качеството и въздействието на дейността ѝ, която осигурява 

важна подкрепа на заинтересованите страни, с цел да се подобри финансовото управление на ЕС.
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ЦЕННОСТИ

Независимост, 
почтеност и 

безпристрастност
Професионализъм Добавена стойност

Качество 
и ефикасност

Независимост, почтеност 

и безпристрастност на 

институцията, нейните 

членове и служители.

Да предоставя адекватни 

данни на заинтересованите 

страни, без да търси 

инструкции или да се 

поддава на натиск от външни 

източници.

Да поддържа висок и 

образцов професионален 

стандарт във всички аспекти 

на своята дейност.

Да се ангажира в 

по-нататъшното развитие на 

одита в публичния сектор в ЕС 

и по света.

Да публикува актуални, 

навременни и 

висококачествени одитни 

доклади, основаващи се на 

стабилни критерии и сигурни 

доказателства, които вземат 

предвид интересите на 

заинтересованите страни 

и които отправят важно и 

авторитетно послание.

Да допринася за ефективно 

подобряване на управлението 

на бюджета на ЕС и за 

по-добра отчетност при 

управлението на средствата 

на ЕС.

Да цени личностите, да 

развива техните способности 

и да възнаграждава труда им.

Да насърчава колективен дух 

чрез ефективна комуникация.

Да оптимизира ефективността 

във всички аспекти на своята 

дейност.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Европейската сметна палата си поставя следните стратегически цели за постигане на своята мисия:

Професионализъм Краен продукт
Заинтересовани 

страни
Придобиване на 

знания и израстване

Стабилна методология, 

подходяща одитна стратегия, 

развитието на одита в 

публичния сектор, еднакви 

одитни стандарти и одитни 

критерии за средствата на ЕС, 

сътрудничеството с ВОИ на ЕС, 

ефективна „рамка за вътрешен 

контрол на Общността“

Избор на актуални теми и 

предоставяне на навременни, 

ясни и разбираеми доклади, 

качество на одитите на 

изпълнението, засилване 

на въздействието на 

предоставените доклади

Да засили връзките си с 

одитираните обекти с цел 

да подобри разбирането на 

одитния процес и да постигне 

по-широк прием на одитните 

резултати; да създаде контакти 

с Европейския парламент и 

Съвета като бюджетни органи 

и „органи“ за освобождаване 

от отговорност; ефективна 

комуникация с гражданите 

на ЕС

Да се учи от партньорските 

проверки за по-нататъшно 

укрепване и разработване 

на организацията, методите, 

процесите и крайния 

продукт на институцията 

и за оптимизиране на 

ефикасността; да въведе 

ефективни и динамични 

политики по отношение 

на човешките ресурси; да 

организира висококачествено 

професионално обучение; 

да модернизира 

инфраструктурата; да 

прилага информационно-

технологични политики
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РОЛЯ И ДЕЙНОСТ НА ПАЛАТАТА

 КАКВА Е РОЛЯТА НА ПАЛАТАТА? 

Европейският съюз има бюджет от около 120 млрд. евро, приблизително 1 % от брутния национален доход 
(БНД) на неговите 27 държави-членки. В сравнение с националните бюджети това е малък дял. За някои 
държави-членки обаче средствата от ЕС играят важна роля при финансирането на публичните дейности и 
общата сума е близка до или равна на БНД на някои държави, например на Румъния. Съставът на бюджета 
се развива с времето, като селскостопанската политика и политиката на сближаване са негови основни 
компоненти (вж. каре 1).

Бюджетът се определя годишно (в контекста на седемгодишните финансови рамки) от Съвета, т.е. от 
представителите на държавите-членки, и от пряко избрания Европейски парламент. Европейската комисия 
внася предложението за бюджета и също така отговаря за неговото изпълнение. Една много съществена 
част от него, и по-точно селскостопанските разходи и разходите за сближаване, се изпълнява съвместно с 
държавите-членки. В зависимост от разходните схеми, националните администрации могат да отговарят за 
съставянето на разходни стратегии, за избора на бенефициенти и проекти и за извършване на плащания. 
Специфична характеристика на разходите на Общността е високият процент на плащания въз основа 
на заявления, подадени от самите бенефициенти в Европейския съюз, независимо дали са земеделски 
производители или ръководители на проекти.
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КАРЕ 1 — ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВА БЮДЖЕТА СИ ЕС? 

Бюджетът на ЕС се финансира чрез финансови вноски от дър-

жавите-членки (базирани основно на националния БНД), както 

и чрез мита и селскостопански такси. Бюджетът на ЕС е насочен 

до голяма степен към цели, различни от тези на националните 

бюджети, което донякъде се дължи на различните отговорности. 

Например ЕС не отговаря за социално-осигурителните системи, 

които обикновено представляват голяма част от националните 

разходи.

От 60-те години селскостопанските разходи, обикновено посред-

ством плащания на земеделски производители в ЕС, са най-голя-

мата част от бюджета, въпреки че делът им напоследък намалява. 

През 2008 г. малко по-малко от половината бюджет е насочен към 

опазване и управление на природните ресурси, главно селскосто-

панско развитие и развитие на селските райони.

От 80-те години голяма част от разходите е насочена към сближа-

ване — т.е. към регионално и социално развитие; тях се финан-

сират съвместно широк спектър от проекти — от изграждане 

на пътища в Словакия до курсове за безработни в Дания. През 

2008 г. планираните разходи за устойчиво развитие, от които лъв-

ският пай е за сближаването, представляват 38 % от бюджета. 

Този бюджетен ред включва също така голяма част от средствата 

на ЕС, насочени към изследвания.

Освен това ЕС изразходва значителни суми за развитие и хума-

нитарна помощ, както и за помощ за страни, съседни на ЕС 

или кандидатки за членство. Около 6 % от бюджета е необхо-

дим за финансиране на администрацията на институциите на 

Общността.

Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие

Европейският съюз като глобален партньор

Администрация

Сближаване — Устойчиво развитие

Селско стопанство — Опазване и управление на 

природните ресурси

Разходи на ЕС

1 %

6 %

6 %

38 %

49 %
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В демократичните общества съществува нужда от пълна и точна публично достъпна информация като основа 
за дискусии и вземане на решения с цел да се подобри финансовото управление и да се осигури отчетност. 
Подобно на държавите-членки, ЕС има външен одитор, който е независим пазител на финансовите интереси 
на гражданите. Като външен одитор на ЕС, Европейската сметна палата проверява дали финансовите операции 
са правилно документирани и дали са извършени в съответствие с правилата и законите с оглед на постигане 
на оптимизиране на разходите, независимо къде са усвоени средствата.

Резултатите от дейността на Палатата се използват от Комисията, Парламента и Съвета, както и от държавите-
членки, с цел подобряване на финансовото управление на бюджета на ЕС. Дейността на Палатата осигурява 
важна база за ежегодната процедура по освобождаване от отговорност, при която Парламентът, основавайки 
решението си на препоръки от Съвета, решава дали Комисията е изпълнила отговорността си за изпълнението 
на бюджета от предходната година. Въпреки наименованието си, Палатата няма съдебни правомощия.

В областите от бюджета, при които управлението е споделено, държавите-членки сътрудничат на Комисията 
при изграждането на системи за управление и контрол (вътрешен контрол), които да гарантират, че средствата 
са изразходвани правилно и в съответствие с правилата. Следователно вътрешният контрол има европейско, 
както и национално измерение. В допълнение към дейността на Палатата, много национални одитни институции 
извършват одит на европейски средства, които се управляват и усвояват от националните администрации.

 Равнище ЕС

 Национално равнище
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Комисия 

(ГД, Служба за 

вътрешен одит)

Европейска

сметна палата

Изпълнителни

органи на държавите

членки

Национални

одитни

институции

Преглед на вътрешния контрол и на външния одит на бюджета на ЕС
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 КАКВО ИЗВЪРШВА ПАЛАТАТА? 

Палатата извършва три различни вида одит 1: финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението. 
Те отговарят на следните три въпроса:

По-голямата част от финансовия одит и одита на съответствието на Сметната палата се извършва в контекста 
на нейното годишно становище, гарантиращо точността на отчетите, както и законността и правомерността 
на свързаните с тях операции (DAS), което се представя в годишния доклад относно изпълнението на бюджета 
на ЕС. Договорът за ЕО изисква Палатата да изготви такова становище относно точността на отчетите, както и 
законността и правомерността на свързаните с тях операции. В този контекст свързаните с отчетите операции 
обикновено са плащания от бюджета на ЕС към крайни бенефициенти. Това годишно становище е познато 
със съкращението си на френски език: DAS („déclaration d’assurance“). 

1 За повече информация относно методологията на Палатата, моля да консултирате различните ръководства, намиращи се на 
уебсайта на Палатата (www.eca.europa.eu).

Дали финансовите отчети дават вярна представа във всички съществени аспекти • 
за финансовото състояние, резултатите и паричния поток за финансовата година, в 
съответствие с приложимата финансово-отчетна рамка? (финансов одит) 

Дали дейностите, финансовите операции и информация са в съответствие във всички • 
съществени аспекти с правните и нормативни рамки, които ги регулират? (одит на 
съответствието) 

Стабилно ли е финансовото управление, т.е. дали са използвани минимум средства • 
(икономичност), дали резултатите са постигнати с оптимални средства (ефикасност) както 
и дали са постигнати целите (ефективност)? (одит на изпълнението) 
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 КАК ПАЛАТАТА ИЗВЪРШВА ОДИТ?

Одитът на Палатата на отчетите на ЕС се извършва в съответствие с международните одитни стандарти (МОС), 
които се прилагат в частния и публичния сектор. Съществуващите международни одитни стандарти обаче 
не се отнасят в същата степен за одита на съответствието, извършван от Палатата. Заедно с националните 
одитни институции Палатата играе активна роля в разработването на международни стандарти от органи 
за създаване на стандарти (Интосай, МФС) 2.

За да осигури увереност за това дали плащанията са в съответствие с правните и регулаторни рамки, 
Палатата използва резултатите от своите проверки на системите за управление и контрол, планирани с 
цел да предотвратят или да открият и поправят грешки относно законността и правомерността, както и на 
проверките си на извадка от самите операции (плащания) (вж. каре 2). След като системите са проверени и 
е установено, че са надеждни, по-малко операции трябва да бъдат одитирани от Палатата, за да се достигне 
до актуално заключение относно законността и правомерността им. Други източници, като работата на други 
одитори, също са използвани за подкрепа на заключенията на Палатата.

При одита на изпълнението Палатата използва набор от одитни методологии, за да оцени управлението на 
системите за управление и мониторинг, както и информация за изпълнението според критерии, извлечени 
от законодателството и принципите на добро финансово управление.

При избора кои одити на изпълнението да бъдат извършени Палатата има за цел да избере одитни теми, които 
биха оказали най-голямо въздействие при определянето на потенциални подобрения в икономичността, 
ефикасността и ефективността на разходите на ЕС.

2 Интосай е Международна организация на Върховни одитни институции. МФС е Международна федерация на счетоводителите.
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КАРЕ 2 — ИЗВЪРШВАНИ ОТ ПАЛАТАТА ОДИТИ НА МЯСТО НА ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

Палатата не разполага с ресурси за подробни одити на всички 

операции от бюджета на ЕС. Поради тази причина, в рамките на 

становището DAS, тя използва техники на статистически извадки, 

за да доведе до резултат, представителен за популацията като 

цяло. Това включва произволен избор за подробни проверки на 

представителна извадка от свързаните с отчетите операции от 

всички области на бюджета на Съюза, като например селското 

стопанство. Палатата проследява тези операции до крайните 

получатели на помощта, например земеделски производител 

в Южна Германия. След това Палатата провежда проверки на 

място, като например измерване на големината на земеделската 

земя, за да провери дали заявеното съответства на реалността.

Статистическото естество на извадката на Палатата означава, че 

резултатите могат да бъдат екстраполирани върху въпросната 

популация, т.е. определена област на приходи или разходи, и 

заедно с информация, произтичаща от оценката на системи, 

да бъдат използвани като база за общо одитно становище. На 

практика Палатата сравнява резултатите от своите проверки на 

статистически извадки с това, което счита за приемлива граница, 

или праг на същественост, с цел да определи същността на 

бъдещото становище.

Това е илюстрация как Палатата избира операции за подробна 

проверка. На практика процедурите за извадки на Палатата са 

по-сложни, като например използване на двуетапна извадка с 

цел подобряване на ефикасността на одитната дейност.

Произволна селекция от 

представителна извадка

Плащане на стопанство в Южна 

Г ермания

Популация на всички селскостопаиски плащания
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УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

 СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА

Сметната палата функционира като колегия от 27 члена, по един от всяка държава-членка. Всички одитни 
доклади и становища се приемат от колегията. Тя също така взема решения относно организацията и 
управлението на Палатата.

Палатата е организирана в пет одитни групи, към всяка от които се прикрепват членове. Както се вижда от 
органиграмата (вж. стр. 17), съществуват четири секторни групи, които покриват различни бюджетни области 
(Опазване и управление на природните ресурси — Структурни политики, транспорт, научни изследвания 
и енергетика — Външни дейности — Собствени ресурси, банкови дейности, административни разходи, 
институции и органи на Общността и вътрешни политики). Всяка група се председателствува от доайен, 
когото членовете и’ избират помежду си за подновяем мандат от две години.

Петата одитна група (CEAD — координиране, комуникация, оценка, надеждност и развитие) отговаря за 
„хоризонталните“ въпроси, като координирането на становището DAS, както и за гарантиране на качеството 
и развитието на одитната методология и комуникацията на дейността и крайния продукт на Палатата.

Административен комитет, съставен от членове, представляващи всички одитни групи, подготвя 
административните въпроси, които изискват официално решение от страна на Палатата.

 ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете се назначават от Съвета на Европейския съюз, след консултиране с Европейския парламент, въз 
основа на предложенията на всяка държава-членка. Те се назначават за шест години като мандатът им може 
да бъде подновен. Членовете следва да изпълняват своите задължения като се ръководят от принципа на 
пълна независимост и в името на общите интереси на Европейския съюз.

Освен че е част от колегията, която взема окончателните решения относно одитите и становищата, както 
и относно по-широкообхватни стратегически и административни въпроси, всеки член е отговорен за 
изпълнението на своите задачи, главно в областта на одита. Самата одитна дейност обикновено се извършва 
от одиторите в одитните отдели, координирани от съответния отговорен член с помощта на неговия кабинет. 
След това той или тя представят доклада на равнище група и равнище колегия на Палатата, и след като се 
приеме, докладът се представя пред Европейския парламент, Съвета и останалите заинтересовани страни.

С присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. към Палатата се присъединиха двама нови 
члена — г-жа Надежда Сандолова и г-н Овидиу Испир (Ovidiu Ispir). Една година по-късно, на 1 януари 2008 г., 
трима нови члена, г-н Мишел Крьотен (Michel Cretin) (Франция), г-н Анри Гретен (Henri Grethen) (Люксембург) 
и г-н Харалд Ноак (Harald Noack) (Германия), се присъединиха към Палатата, за да заместят предшествениците 
си след края на техния мандат. Освен това мандатите на четири члена (от Австрия, Нидерландия, Обединеното 
кралство и Гърция) бяха подновени от Съвета за шест години.
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 ПРЕДСЕДАТЕЛ

Европейската сметна палата се управлява от Председател, когото членовете на колегията избират помежду 
им за мандат от три години, който може да бъде подновен. Председателят има ролята на primus inter pares — 
пръв между равни. Той ръководи събранията на Палатата, следи за изпълнението на нейните решения, както 
и за доброто управление на институцията и дейността и’.

Председателят представлява Палатата във външните отношения, и по -специално пред органа по процедурата 
по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, пред останалите институции на 
ЕС, върховните одитни институции на държавите-членки и пред страните бенефициенти.

На 16 януари 2008 г. г-н Витор Мануел да Силва Калдейра (Vítor Manuel da Silva Caldeira), португалският член, 
беше избран за 11-ия председател на Палатата.

 ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Генералният секретар е служителят, който изпълнява най-висшите функции в институцията. Той се назначава 
от Палатата за шест години, като мандатът му може да бъде подновен. Отговаря за управлението на човешките 
ресурси и администрацията на Палатата, включително и за професионалното обучение и за службата за 
преводи, съставена от толкова отдели, колкото са официалните езици, с изключение на ирландски (22 езика). 
Генералният секретар отговаря също така за секретариата на Палатата.

На 1 юли 2007 г. мандатът на настоящия генерален секретар на Палатата, г-н Мишел Ерве (Michel Hervé), 
беше подновен. 

 СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПАЛАТАТА

В Европейската сметна палата работят около 850 служители (836 към 31 декември 2007 г.), в числото на които 
има одитори (484), преводачи (162) и административен персонал. Професионалният опит на одиторите, 
придобит в публичния и частния сектор, е много разнообразен. Той включва счетоводство, финансово 
управление, вътрешен и външен одит, право и икономика). Както всички останали институции на ЕС, Палатата 
назначава на длъжност граждани от всички държави-членки.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
ОДИТНА ГРУПА I

ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

Хуберт ВЕБЕР, доайен
Гейза ХОЛАС
Олави АЛА-НИСИЛЯ
Юлиус МОЛНАР
Кикис КАЗАМИАС
Мишел КРЬОТЕН

ОДИТНА ГРУПА II
СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ, ТРАНСПОРТ, 
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА

Дейвид БОСТОК, доайен
Масимо ВАРИ
Харалд НОАК
Керсти КАЛЮЛАЙД
Овидиу ИСПИР
Анри ГРЕТЕН

О
Р

ГА
Н

И
ГР

А
М

А

ОДИТНА ГРУПА III
ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИ

Маартен Б. ЕНГВИРДА, доайен
Яцек УЧКИЕВИЧ
Карел ПИНКСТЪН
Мойра ГЕЙГЪН-КУИН
Ян КИНЩ

ОДИТНА ГРУПА IV
 СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, БАНКОВИ 

ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, 
ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА ОБЩНОСТТА 

И ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ

Йоанис САРМАС, доайен
Ирена ПЕТРУШКЯВИЧЕНЕ
Хуан РАМАЙО МАСАНЕТ 
Мортен Луис ЛЕВИСОН
Игорс ЛЮДБОРЖС
Надежда САНДОЛОВА

ГРУПА CEAD
КООРДИНИРАНЕ, КОМУНИКАЦИЯ, 

ОЦЕНКА, НАДЕЖДНОСТ И РАЗВИТИЕ

Йосеф БОНИЧИ, отговорен член 
за становището, гарантиращо точността на 
отчетите, както и законността и правомерността 
на свързаните с тях операции (DAS), доайен
Войко Антон АНТОНЧИЧ, отговорен 
член за Методология на одитната дейност и 
доклади (ADAR) 
Ларш ХЕЙКЕНСТЕН, отговорен член за 
комуникационната политика
Олави АЛА-НИСИЛЯ (ОГ I)
Яцек УЧКИЕВИЧ (ОГ III)
Керсти КАЛЮЛАЙД (ОГ II)
Ирена ПЕТРУШКЯВИЧЕНЕ (ОГ IV)

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ

Мишел ЕРВЕ, 
генерален секретар

Витор Мануел да СИЛВА 
КАЛДЕЙРА, 
председател

ФЕОГА — финансов одит• 
ОСП — централни системи• 
ФЕОГА — пазари• 
ЕЗФРСР• 
ИСАК• 
ЕФР, околна среда и • 
здравеопазване

Следи за изпълнението на мисията • 
на Палатата 
Връзки с институциите на • 
Общността 
Връзки с ВОИ и международните • 
организации в областта на одита 
Правни въпроси • 
Вътрешен одит• 

Структурни политики — финансов • 
одит
Структурни политики — одит на • 
изпълнението
Транспорт, научни изследвания и • 
енергия — финансов одит
Транспорт, научни изследвания и • 
енергия — одит на изпълнението

Сътрудничество за развитие (общ • 
бюджет на ЕС)
Политики на предприсъединяване • 
и на добросъседство
Европейски фондове за развитие • 
(държави от Африка, Карибите и 
Тихоокеанския басейн)

Собствени ресурси на Европейския • 
съюз
Административни разходи на • 
институциите на Европейския съюз
Вътрешни политики на • 
Европейския съюз
Кредити, заеми и банкови дейности• 
Агенции на Общността и други • 
децентрализирани органи

Одитна методология и съдействие• 
Контрол на качеството• 
Комуникация и доклади• 
Надзор на одита и съдействие • 
при финансовия одит/одита на 
съответствие
Точност на отчетите и на • 
изявленията на ръководството

Човешки ресурси• 
Информационни технологии и • 
комуникации
Финанси и администрация
Писмени преводи• 
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ПРЕГЛЕД НА ОДИТНИТЕ 
ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА3

3 Целта на този раздел е да представи, а не да резюмира докладите и становищата на Палатата. За повече подробности, на 
читателите се препоръчва да се обърнат към пълните текстове, приети от Сметната палата, които са на разположение на 
уебсайта на Палатата (www.eca.europa.eu).

Резултатите от финансовите одити и одитите на съответствие на Палатата се публикуват предимно в годишни 
доклади относно общия бюджет на ЕС и относно Европейските фондове за развитие (ЕФР), както и в специфични 
доклади относно агенциите на Съюза. Резултатите от одитите на изпълнението се публикуват през годината 
в специални доклади. Палатата също така публикува становища относно проекти за законодателство, имащо 
последици върху финансовото управление.

 ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2006 ГОДИНА

 ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕС

Както Палатата многократно е отбелязвала в своите годишни доклади относно изпълнението на общия бюджет 
на ЕС, ключът за доброто управление на бюджета на ЕС може да се постигне от Комисията и държавите-
членки чрез прилагането на подходящи и задоволителни системи за вътрешен контрол. През последните 
няколко години Палатата е признала усилията на Комисията да насърчи и да прилага подобрени процедури 
за управление и вътрешен контрол, обхващащи точността на отчетите, както и законността и правомерността 
на съответните операции. Годишният доклад за финансовата 2006 година продължи тази традиция, като 
установи области на подобрение, някои от съществено значение, и също така като определи големите 
области на разходи, в които положението продължава да е незадоволително.

Палатата достигна до заключението, че „Окончателните годишни отчети на Европейските общности“, които 
разкриват как е изпълнен бюджета на ЕС за 2006 г., представят точно във всяко отношение, финансовото 
състояние и резултатите на Комисията, с изключение на надценяването на краткосрочните задължения 
и предварителното финансиране в счетоводния баланс. Беше сметнато за необходимо да се постигне 
по-нататъшен напредък при нововъведените счетоводни отчети на базата на текущо начисляване, за да 
станат те напълно задоволителни и да развият пълния си капацитет за осигуряване на надеждна информация 
за управлението и надзора.
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За области от бюджета, обхващащи по-голямата част от плащанията, вписани в „Окончателните годишни 
отчети на Европейските общности“, а именно селското стопанство (предимно в разходни области, които не 
са обхванати от системата за контрол ИСАК), структурните политики, вътрешните политики и значителна част 
от външните дейности, Палатата дава неблагоприятно становище относно законността и правомерността, 
като заключава, че плащанията в тези разходни области все още са съществено засегнати от грешки. За 
плащанията в тези области системите за управление и контрол успяха само отчасти да ограничат риска 
от грешки, свързан със законността и правомерността на операциите. Палатата подчерта, че сложни или 
неясни критерии за допустимост или комплексни правни изисквания имат значително въздействие върху 
законността и правомерността на операциите.

При все това Палатата отбеляза значително намаляване на прогнозираното ниво на грешка при 
селскостопанските операции и заключи, че когато е правилно приложена, ИСАК е ефективна система за 
ограничаване на риска от нередовни разходи. Нещо повече, Палатата заключи, че в свързаните с поетите 
задължения и приходите операции липсват съществени грешки, какъвто е случаят и при свързаните с 
административни разходи плащания, по-голямата част от стратегията за предприсъединяване и част от 
външните дейности (вж. каре 3).
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КАРЕ 3 — ОБОБЩЕНИЕ НА ЗАКОННОСТТА И ПРАВОМЕРНОСТТА 

НА СЪОТВЕТНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО РАЗХОДНИ ОБЛАСТИ

Настоящата таблица обобщава цялостната оценка на системите 

за управление и контрол, както са изложени в съответните глави 

на годишния доклад за финансовата 2006 г. и представя общите 

резултати от проверката на Палатата на представителните 

извадки на операции. Системите са класифицирани като „отчасти 

задоволителни“, когато определени схеми за контрол са оценени 

като адекватно действащи, а други не. Вследствие, като цяло те 

може да не успеят да ограничат грешките в съответните операции 

до допустимо ниво. Относно „Функционирането на системите 

за управление и контрол“ при административните разходи, 

докладът обръща внимание на някои слабости.

Таблицата подчертава ключовите елементи, но не може да 

представи всички съответни подробности. За повече подробности 

на читателите се препоръчва да се обърнат към пълния текст на 

годишния доклад за финансовата 2006 г.

Специфични оценки от годишния 
доклад за 2006 г.

Функциониране на системите за 
управление и контрол

Обхват на грешките

Собствени ресурси

Обща селскостопанска 
политика

ИСАК
ОСП като 
цяло

ИСАК

извън 
ИСАК

извън 
ИСАК

 структурни дейности

Вътрешни политики

Външни дейности

Централни служби 
и делегации

Изпълнителни 
организации

Предприсъединителна 
стратегия

ФАР/
ИСПА

САПАРД

Административни разходи

Функциониране на системите за 
управление и контрол

Задоволително Отчасти задоволително Незадоволително

Обхват на грешките
Под 2 % (под прага на 
същественост)

Между 2 % и 5 % Над 5 %
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 ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ (ЕФР)

През 2007 г. Палатата също така публикува годишен доклад относно Европейските фондове за развитие (ЕФР). 
Докато становището относно точността на отчетите на ЕФР е без резерви, становището относно законността 
и правомерността на свързаните с тях операции е с резерви по отношение на плащанията, одобрени в 
страните бенефициенти под отговорността на делегациите на Комисията, поради съществено ниво на грешки 
при тези операции.

 ДРУГИ ГОДИШНИ ДОКЛАДИ

През 2007 г. са приети още 28 специфични годишни доклади относно Европейските агенции и други 
децентрализирани органи, както и един годишен доклад относно оперативната ефикасност на управлението 
на Европейската централна банка.
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 СПЕЦИАЛНИ ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗ 2007 Г.

През 2007 г. Палатата публикува общо девет специални доклада. Те правят преглед на въпроси за финансовото 
управление в широк диапазон области — от сътрудничеството в областта на ДДС в държавите-членки на 
ЕС (8/2007) до развитието на капацитета в далечни държави като Ангола и Виетнам (6/2007).

Палатата различава много различни видове проблеми с разнородни последствия. Слабостите, открити от 
Палатата, относно разходите на Европейските институции за сгради (2/2007) показват, че известна част 
от средствата на ЕС са били ненужно изразходвани в тази област. Недостатъците, наблюдавани в доклада 
относно системите за контрол, инспекция и санкции в областта на рибните ресурси (7/2007) биха могли да 
имат сериозни последствия за рибните ресурси и за бъдещето на рибната промишленост. Независимо от 
различните видове разходи в различните области на бюджета на ЕС, в докладите на Палатата могат да бъдат 
открити няколко общи теми, като например:

Въпреки че • средствата следва да бъдат използвани бързо и ефикасно, може да се появи 
напрежение за едновременно постигане на двете цели. Тази тема се разглежда в доклад 
относно изпълнението на средносрочните процеси в рамките на Структурните фондове 
(1/2007), както и в доклада относно управлението на програма КАРДС от Комисията в 
Западните Балкани (5/2007). 

Въпреки че планирането никога не може да гарантира ефективност, то е от съществено • 
значение. Въпроси, засягащи стратегическото и дългосрочното планиране, са разгледани 
в докладите относно разходите на Европейските институции за сгради (2/2007) и относно 
оценяването на рамковите програми на ЕС за научни изследвания и технологично развитие 
(9/2007), както и в два доклада, свързани с чуждестранната помощ — този относно програма 
КАРДС и един относно ефективността на техническата помощ в контекста на развитие на 
капацитет (5/2007 и 6/2007).

Оценките на Комисията са ключов елемент от нейната система за управление на • 
изпълнението, както за оценка на изпълнението, така и да определи подобрения, където е 
необходимо. Ако бъдат извършени твърде рано, в програмния цикъл няма да има достатъчен 
напредък и ще липсват данни за оценяване. От друга страна, по-късното оценяване може да 
намали възможностите за предприемане на навременни промени за настоящия период и 
подобрения за следващия. Въпроси, свързани с планирането на времето относно оценката, 
са разгледани в доклада относно изпълнението на средносрочните процеси в рамките 
на Структурните фондове (1/2007), както и в доклада относно оценяването на рамковите 
програми на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (9/2007). 
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Трудно е да се извършват оценки и одити, ако липсва•  яснота на целите на разходните 
програми — това е тема на тези два одита. Неясните цели не само правят програмите 
трудни за оценяване и мониторинг, но нещо повече, те представляват риск за тяхната 
ефективност.

Управлението и контрола на разходите на ЕС се подчиняват на сложни правила, които • 
трябва да бъдат ясни и недвусмислени, за да гарантират, че средствата се изразходват 
по план. Наличието на ясни дефиниции и правила е важно за правилното събиране или 
използване на средствата. Това е тема на доклада относно Европейския бежански фонд 
(3/2007) и относно физическите проверки, извършени от държавите-членки, на износа 
на селскостопански продукти (4/2007). Липсата на общи дефиниции е един от факторите, 
които могат да направят по-непълни, по-трудно сравними и по-ненадеждни данните за 
сравнение на различните държави-членки. Това може да има въздействие при използването 
на данните за вземане на решения, като например при разпределянето на средства.

Различни аспекти относно•  качеството на данните се разглеждат в доклада относно 
Европейския бежански фонд (3/2007), както и в доклада относно рибните ресурси 
(7/2007).
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Специални доклади, публикувани през 2007 г. 

1/2007  Доклад относно изпълнението на средносрочните процеси, Структурни фондове 2000—2006 г.

2/2007  Доклад относно разходите на институциите за сгради

3/2007  Доклад относно управлението на Европейския бежански фонд (2000—2004 г.)

4/2007  Доклад относно физическите проверки и проверките за замяна на пратки, предмет на възстановявания при износ

5/2007  Доклад относно управлението на програма КАРДС от Комисията

6/2007  Доклад относно ефективността на техническата помощ в контекста на развитие на капацитет

7/2007  Доклад относно системите за контрол, инспекция и санкции във връзка с разпоредбите за опазване на 
рибните ресурси на Общността

8/2007  Доклад относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност

9/2007  Доклад относно „Оценяването на рамковите програми на ЕС за научни изследвания и технологично 
развитие — може ли подходът на Комисията да бъде подобрен?“

 СТАНОВИЩА, ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗ 2007 Г.

Палатата допринася също така за подобряването на финансовото управление на средствата на ЕС като 
предоставя становища относно проекти за законодателство, имащо последици върху финансовото управление. 
Тези становища са необходима част от процеса за приемане на финансово законодателство 4 или могат да 
бъдат предоставени при поискване от страна на някоя от европейските институции5. Сметната палата може 
също така да даде становище и по собствена инициатива.

Становищата на Палатата обхващат въпроси, свързани със специфични разходни области, например 
две становища от 2007 г. се отнасят за нови разпоредби относно Европейските фондове за развитие 
(2/2007 и 9/2007). Те могат също така да се отнасят за по-широкообхватни въпроси относно финансовото 
управление на ЕС, например становището на Палатата (6/2007) относно годишните обобщения на одитите, 
извършвани от държавите-членки, „националните декларации“ от държавите-членки и одитната дейност на 
националните одитни органи.

Становищата се основават на експертизата на Палатата по отношение на финансовото управление на ЕС, 
която се е развила с годините и с одитите: в някои случаи те се позовават на определени одити. Например при 
становището относно гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите 
и земеделските въпроси (3/2007) Палатата се позовава на препоръка от предишен специален доклад, според 
която Комисията би трябвало да вземе мерки за подобряване надеждността на източниците на информация за 
измамите. Повтаряща се тема в становищата на Палатата е нуждата от опростяване (вж. например становище 
7/2007 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности).

В друго становище от 2007 г. (6/2007) Палатата излага своята позиция относно годишните обобщения на 
одитите, както и относно доброволните инициативи от страна на някои държави-членки да предоставят 
така наречените „национални декларации“ по отношение на фондовете на ЕС. Това становище е подробно 
представено в следващата глава: „Гледната точка на Палатата“.

4 Член 279 от Договора за ЕО.
5 Член 248, парагрф 4.
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Становища, приети през 2007 г. 6 

1/2007 по проект за регламент (ЕО, Евратом) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) 

№ 2342/2002 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет 

на Европейските общности

2/2007 по предложението за регламент на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за 9-ия 

Европейски фонд за развитие

3/2007 по предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 

(EО) № 515/97 относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки 

и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на 

законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

4/2007 по проект за регламент (ЕО) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1653/2004 относно 

стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции, съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 

на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои 

задачи по управлението на програмите на Общността (SEC(2007) 492 окончателен)

5/2007 по предложението за регламент на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за Агенцията 

за снабдяване към Евратом

6/2007 относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки, „националните 

декларации“ от държавите-членки и одитната дейност на националните одитни органи по 

отношение на фондовете на ЕС

7/2007 относно проект за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 

общности

8/2007 относно предложение за регламент (ЕО, Евратом) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 2343/2002 на Комисията относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени 

в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, 

приложим за общия бюджет на Европейските общности

9/2007 по предложението за регламент на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия 

Европейски фонд за развитие

6 За всеки отделен случай Палатата решава дали да публикува официално становището си, в зависимост от съображения за 
конфиденциалност и от общия интерес. Повечето становища на Палатата са били публикувани в Официален вестник на 

Европейския съюз и са на разположение на уебсайта на Палатата.
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ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ 
И ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Публичният одит играе ключова роля в подпомагането на ефикасното функциониране на съвременните 
демокрации. Чрез одитни дейности крайните заинтересовани страни, в този случай гражданите на Европа, 
се информират дали парите им се използват по коректен и полезен начин. В този смисъл публичният одит е 
ключов компонент при гарантирането на отчетност и полезен принос към обществената дискусия. Поради 
това въздействието на дейността на Палатата е важно.

Одитите на Палатата предоставят информация директно на отговорните за вземане на решения в съответните 
институции — в европейския контекст, главно Комисията, Парламентът, Съветът и държавите-членки. 
Те могат да предприемат действия въз основа на тази информация със или без позоваване на одитните 
заключения.

Одитът на Палатата въздейства основно чрез публикуваните доклади, но също и по време на одитния 
процес. По-специално, всички одити включват представяне на подробни констатации, които се изпращат 
на одитирания обект за потвърждение истинността на констатациите и оценките на Палатата. Текстът на 
окончателния доклад също подлежи на „състезателна процедура“. Отговорите на одитираните обекти — 
предимно Комисията — се публикуват заедно с докладите. В много от тези отговори одитираният обект 
признава посочените от Палатата проблеми и излага стъпките, които възнамерява да предприеме, за да се 
справи с тях.

След като одитната дейност е приключила и докладът е публикуван, той се анализира и използва от Парламента 
и Съвета при упражняването на политически надзор по отношение на използването на бюджета. Докладите на 
Палатата осигуряват база за препоръките на Съвета и за решенията на Парламента относно освобождаването 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

При процедурата за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. 
се обръща специално внимание на констатациите и оценките на Палатата, по-специално в областта на 
структурните политики. Резолюцията на Парламента от 2006 г. за освобождаване от отговорност се позовава 
на план за действие, предложен от Комисията като директно последствие от констатациите и оценките на 
Палатата от годишния доклад. Тя изисква също така тримесечни доклади за изпълнението на плана за действие 
и по-ясно разбиране за корективните дейности относно грешките и слабостите.

Специалните доклади се вземат също така под внимание по време на процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Поради факта, че се публикуват в течение на годината 
обаче, те обикновено се представят и обсъждат на срещите на Парламента и Съвета на един по-ранен 
етап.

Скорошният доклад относно разходите на институциите за сгради (Специален доклад № 2/2007) представлява 
пример какво може да се случи. На констатациите и оценките от този доклад Парламентът отговори, че 
споделя загрижеността на Палатата по отношение на междуинституционалното сътрудничество. Всъщност, 
Парламентът вече беше инструктирал своята администрация да състави доклад, проверяващ осъществимостта 
на създаване на Орган за европейските сгради, който би отговарял за строежа и поддържането на сградите 
на институциите и органите на ЕС.
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Друг пример е одитният доклад на Палатата относно извършените в държавите-членки проверки на износа 
на селскостопански продукти (Специален доклад № 4/2007). Съветът и Комисията реагираха незабавно въз 
основа на отправените от Палатата препоръки, като изменят съответното законодателство.

Въздействието на одитните доклади може да бъде засилено, ако съответните медии ги публикуват за 
стимулиране на по-широк интерес и дебати. Медиите осигуряват най-директната информация на гражданите. 
Годишният доклад на Палатата обикновено получава достатъчно внимание от медиите, но и няколко от 
нейните специални доклади също са следени с интерес от пресата.

Един доклад, който предизвика особен интерес от страна на медиите, е доклада за рибните ресурси (Специален 
доклад № 7/2007). Свикан е извънреден Съвет за рибните ресурси за обсъждане на доклада на Палатата и 
Комисията инициира процес, който вероятно ще доведе до законодателни промени в отговор на откритите 
недостатъци. Това е пример за доклад, който поради своята навременност и релевантност прави особено 
ценен принос към процеса на вземане на решения.

Този раздел предостави няколко показатели за въздействието на публикуваните през 2007 г. доклади на 
Палатата. Последваща информация относно споменатите наблюдения на Палатата е изложена в съответните 
глави от годишния доклад на Палатата. Най-често срещаното наблюдение, направено от Палатата в нейния 
последен годишен доклад, е че въпреки че са предприети някакви действия, откритите преди слабости 
остават поне отчасти нерешени.

Когато се разглежда въздействието на дейността на Палатата, под внимание трябва да се вземат и нейните 
становища. Палатата възнамерява да развие своя анализ на въздействието на своята дейност, одити и 
становища, за дълги периоди от време. Пример за подобно въздействие е изложен в каре 4. 

КАРЕ 4 — СТАНОВИЩЕ ЗА „ЕДИНЕН КОНТРОЛ“ НА ПАЛАТАТА

През годините Палатата публикува няколко становища относно 

възможното развитие на цялостната система за вътрешен контрол 

на бюджета на ЕС. Исторически принос за това е публикуваното 

през 2004 г. становище за „единен контрол“ (2/2004). В това 

становище Палатата прави предложение целия вътрешен контрол 

да бъде дефиниран и приложен в единна интегрирана рамка, 

като следва общи стандарти и осигурява подходящо равновесие 

между разходите и ползите. Например през 2007 г. становището 

за „единен контрол“ служи за отправна точка за Комисията, но 

също и за Палатата, в нейните коментари относно дефинирането 

на ефективен и ефикасен вътрешен контрол в актуализираните 

правила за прилагането на Финансовия регламент (1/2007). 

Интегрираният подход за контрол е отразен в плана за действие 

на Комисията от 2006 г. за интегрирана рамка за вътрешен 

контрол. Комисията предприема стъпки, за да подчертае ролята 

и отговорностите на държавите-членки при вътрешния контрол, 

включително едно ново изискване за годишни обобщения на 

становища, декларации и одити, извършени според процедурите 

на отделните разходни области.
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ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ПАЛАТАТА

 НАЦИОНАЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ОБОБЩЕНИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ

Комисията и държавите-членки предприемат инициативи за увеличаване участието на държавите-членки 
в процеса на отчетност на средствата на ЕС. Това отчасти е отговор на проблема за съществените нива на 
грешка по отношение на законността и правомерността в основни области от бюджета, и по-специално тези, 
при които управлението е поделено между Комисията и държавите-членки.

Значими скорошни промени включват изискването държавите-членки да предоставят годишни обобщения на 
наличните одити и декларации, доброволната инициатива от страна на някои държави-членки да предоставят 
национални декларации и решенията от някои национални одитни органи да предоставят одитни доклади 
относно управлението на средствата на ЕС. В своето Становище № 6/2007 Палатата изразява увереност, че 
ако всички тези елементи се приложат правилно, те могат да стимулират подобрено управление и контрол 
на средствата на ЕС. Становището излага условията, при които тези елементи могат да осигурят добавена 
стойност и да бъдат използвани от Палатата в съответствие с изискванията на международните стандарти 
за одит.

Тъй като годишните обобщения представляват интегрална част от системата за вътрешен контрол, Палатата 
ще оцени техния принос към цялостния вътрешен контрол като част от стандартните одитни процедури. 
Ако подчертават силните и слабите страни, годишните обобщения могат да стимулират подобрен цялостен 
контрол на средствата на ЕС в областите на споделено управление.

Националните декларации са доброволни инициативи от най-високо ниво на определени държави-
членки, адресирани към националните парламенти. Въпреки че самите те не представляват достатъчно 
одитно доказателство, могат да бъдат считани за нов елемент на вътрешния контрол и могат да съдържат 
полезна информация за изпълнението на бюджета на ЕС.

Палатата признава потенциалната полза от националните декларации и националната одитна дейност за 
привличане на вниманието в държавите-членки към значението на вътрешния контрол на средствата на 
ЕС.

Дейността на националните одитни органи (национални одитни сертификати) относно законността и 
правомерността на разходите на ЕС или относно националните декларации може да представлява одитно 
доказателство за Палатата, ако се докаже адекватността и качеството на извършената одитна дейност в 
съответствие с международните стандарти за одит. В такъв случай Палатата ще вземе предвид тези сертификати 
от националните одитни органи при планирането и предприемането на своята дейност.

Националните декларации и националните одитни заверки завършват системите за контрол. Националните 
декларации могат също така да предоставят специфични становища относно законността и правомерността 
на операциите. Опитът показва, че най-големият риск за това е в достоверността на предоставената от 
бенефициентите информация при искането на средства от ЕС, а не в начина на обработка на информацията от 
държавите-членки или от Комисията. Декларация, според която системите функционират според изискванията 
на европейската нормативна уредба, сама по себе си може и да не осигурява увереност относно законността 
и правомерността на съответните операции.

Като признава нуждата от засилена роля на националните одитни органи в единната отчетна рамка за 
разходите на ЕС, Комитетът за връзка на ВОИ на ЕС стартира работна група за хармонизиране на одитните 
стандарти и критерии, съобразени със спецификите на ЕС. Общи стандарти за подход и методи могат да 
увеличат потенциала на Палатата да разчита на работата на националните одитни органи поради нуждата 
от директно доказателство за качеството на тази работа.

kg806721inside.indd   28 7/07/08   14:51:54



29

 ПРЕГЛЕД НА БЮДЖЕТА НА ЕС

Комисията публикува през септември 2007 г. консултативен документ с цел да стимулира открити дебати 
относно финансите на ЕС като част от широкообхватния преглед на бюджета.

Палатата допринесе към дебатите в началото на април 2008 г., като подчерта ключови принципи, които следва 
да бъдат взети под внимание при разработването на нови програми, за да се гарантира, че те ще получат 
европейска добавена стойност, и по-специално: яснота на целите, опростяване, реализъм, прозрачност и 
отчетност. Между другото Палатата препоръчва да се обърне внимание на:

преработване на разходните програми за крайни продукти, а не за вложени средства;• 

по-добро приложение на концепцията за допустим риск при разработката на разходните • 
програми;

степента на свобода на действие, която да се даде на националните и регионалните органи • 
при управлението и отчета на разходните програми;

това дали базираните на ДДС собствени средства все още са подходяща част от системата • 
за собствени средства. Палатата препоръчва преглед на всички компенсационни 
споразумения въз основа на ръководните принципи относно системата за собствени 
средства, и по-специално: безпристрастност, прозрачност, рентабилност, опростяване и 
способност на държавите-членки за участие.
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ДЕЙНОСТТА НА ПАЛАТАТА 
ПРЕЗ 2007 Г. И СЛЕД ТОВА

 ОДИТНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНА ПРЕЗ 2007 Г.

Всяка година Палатата излага бъдещата си одитна дейност в работна програма, която е представена на 
Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент и е на разположение на гражданите на уебсайта 
на Палатата. Работната програма информира заинтересованите страни за нови и текущи одити, както и 
за предстоящи доклади. Палатата следи изпълнението на работната програма с цел наличие на база за 
подобрение през следващите години.

2007 г. се характеризира със значително нарастване на броя приети специфични годишни доклади относно 
Европейските агенции и други децентрализирани органи. Броят специални доклади и становища е подобен 
на този от минали години. Годишните доклади относно общия бюджет и Европейския фонд за развитие бяха 
публикувани по план.

По отношение на финансовите одити и одитите на съответствието 2007 г. е първата година, през която се 
прилага новият одитен модел за постигане на увереност на Палатата с цел получаване на достатъчно стабилни 
резултати по възможно най-ефикасния начин.

Палатата също така предпочете да предостави повече информация за резултатите от становището DAS, и 
в частност за резултатите от проверките на операциите. Палатата счита, че това, заедно със схематичната 
информация за резултатите от оценките на системите, осигурява полезна мониторингова информация, която 
позволява да бъде измерен напредъка във финансовото управление.

Крайни продукти 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Брой на специалните доклади 10 6 11 9

Годишни доклади (включително ЕФР) 1 1 1 1

Специфични годишни доклади 23 20 23 29

Становища 2 11 8 9

kg806721inside.indd   30 7/07/08   14:51:54



31

 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА

Палатата непрекъснато работи за постоянно подобряване на всички аспекти от своята работа. През 2005 г. 
тя взе решение да се подложи на партньорска проверка. Това включва оценка на организацията и/или на 
крайния продукт на партньорска институция от високопоставени служители от малък брой ВОИ въз основа 
на стандартите и техния професионален опит. Тъй като всички върховни одитни институции извършват 
подобна дейност, партньорските проверки могат да осигурят уникално средство за подобряване на одитните 
институции.

Като част от подготовката за партньорска проверка Палатата извърши самооценка през 2006 г., което позволи 
на организацията да идентифицира своите силни и слаби страни.

През 2007 г. Палатата одобри план за действие срещу откритите слабости. Той включва общо 23 мерки, от 
които следните шест бяха тема на работни групи, включващи членове на Палатата и служители от различни 
отдели и нива на организацията: 

1. Визия, мисия, стратегически цели, планиране

2. Управление (ръководна роля), структура и организация

3. Вътрешни показатели за изпълнението

4. Хора и вътрешна комуникация

5. Външни заинтересовани страни и подходи на комуникация, външна комуникационна 
политика

6. Подобряване качеството на докладите

Резултатите от дейността на тези работни групи през 2007 г. включват нови становища за мисия, визия и 
ценности, както и за стратегическите цели на Палатата, нова стратегия и указания за вътрешна комуникация, 
както и доклад относно как да бъде подобрено качеството на докладите. Партньорската проверка започна 
в края на 2007 г.
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 ПОДОБРЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Няколко от приетите стратегически цели се отнасят до крайния продукт на институцията. Палатата се 
стреми да засили въздействието на своите одити, като избира теми, които са релевантни, и като подобрява 
навременността, яснотата и четивността на своите доклади. Така също тя си е поставила за цел да увеличи 
броя и да подобри качеството на своите одити на изпълнението.

През 2007 г. са положени много усилия за доразвиване на методологичната база на дейността на Палатата, 
важен елемент за гарантиране на качествен одит. Палатата извърши значителна дейност с цел разработване 
на нов наръчник на одитора, обхващащ финансовия одит и одита на изпълнението. Наръчникът следва да 
бъде финализиран през 2008 г.

Новото ръководство за одит на изпълнението на Палатата бе прието в края на 2006 г., като по този начин 
2007 г. стана първата година, в която то беше на разположение на одиторите. За да подобри още качеството 
на одита на изпълнението на Палатата, бяха разработени допълнителни указания и бяха проведени няколко 
семинара и обучения. 

Палатата също така засили амбициите си относно използването на информационни технологии. В новата 
ИТ стратегия, приета през 2007 г., Палатата заяви, че цели да развие способностите си за провеждане на 
ИТ одити и да превърне в стандартна практика използването на компютърни техники за одит (CAATs) при 
финансовите одити и при одитите на изпълнението.

От значение е количеството и качеството на крайния продукт на Палатата да могат да бъдат оценени по 
подходящ начин. Палатата е в процес на разработване на показатели за изпълнението, които би следвало да 
и’  позволят да предостави широкообхватна информация относно работата и’  в предстоящите годишни отчети 
за дейността. В бъдеще Палатата предвижда разработване на методология за оценка на рентабилността на 
институцията.
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30-тата годишнина на Палатата

През 2007 г. Европейската сметна палата отпразнува 

своята 30-та годишнина като институцията за външен 

одит на Европейския съюз.

Честването на годишнината започна със засилено 

присъствие на Палатата (семинари, информационни 

щандове и др.) в повечето столици на държавите-членки 

на ЕС по време на дейностите, свързани с Деня на Европа 

през 2007 г.

Освен това на 17 октомври 2007 г. бе открита изложба, 

посветена на 30-тата годишнина на Палатата. Тя се 

състоеше от редица тематични табла, фотопреглед 

на над 150 снимки и клипове и презентация на много 

документи.

Централната банка на Люксембург отбеляза случая, като 

издаде сребърна паметна монета.

На 18 октомври 2007 г. Европейската сметна палата 

проведе семинар на тема „Бъдещето на публичния 

одит в ЕС“, с участието на редица висши експерти на 

европейско равнище и висши служители от Палатата. 

Една от срещите беше посветена на дискусия относно 

„Предизвикателствата на одита на средствата на ЕС“, а 

друга — на „Бъдещето на публичния одит и отчетност“.
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 ПОДОБРЯВАНЕ НА АСПЕКТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПАЛАТАТА, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С ОДИТА

Голяма част от задачите в плана за действие се фокусират върху комуникацията. През 2007 г. са положени 
повече усилия за развиване на тази област. В тази връзка Палатата стартира нов уебсайт, публикува в 
по-достъпен формат информационни материали относно годишния доклад и постига съгласие за нова 
процедура за представяне на специалните доклади на Комисията по бюджетен контрол към Европейския 
парламент.

Други промени, повече или по-малко директно свързани с плана за действие, са модернизацията на 
счетоводната система на Палатата и нови стратегически документи относно човешките ресурси и 
информационните технологии. Палатата също така започна да модернизира информационните си системи 
в областите одит, превод, знание и комуникация, управленска информация и човешки ресурси.

През 2007 г. Палатата напредна още в подготовката си за второ разширение на своята главна сграда, което 
е необходимо поради скорошното и планираното нарастване на персонала.

 ОДИТНА ДЕЙНОСТ, ПЛАНИРАНА ЗА 2008 Г. 7

През 2008 г. Палатата, както и през предишни години, ще предостави годишен доклад относно Европейските 
фондове за развитие, както и специфични доклади относно европейските агенции и други органи, в 
допълнение към своя годишен доклад относно общия бюджет на ЕС за 2007 г.

Разходите от общия бюджет на ЕС се планират за цикъл от седем години, така наречените финансови рамки. 
2007 г. е първата година от новата финансова рамка, която се фокусира върху прилагането на политики. 
Палатата използва тази възможност, за да отрази по-добре една предишна промяна: преминаването на 
Комисията към съставяне на бюджета на база дейности и управление чрез дейности и организирането на 
бюджета в 31 области на политики, обхващащи 220 дейности. Годишният доклад за 2007 г. ще бъде представен 
като групи области на политики, които са приблизително, но не напълно, базирани на новите бюджетни 
редове от финансовата рамка.

Каре 5 представя по одитна група избраните одитни задачи, които са приключени или са в процес на 
приключване, и които вероятно ще бъдат публикувани като специални доклади през 2008 или в началото 
на 2009 г.

7 За по-пълно и подробно представяне на бъдещата дейност на Палатата, моля да консултирате работната програма на Палатата 
за 2008 г., която е на разположение на уебсайта на Палатата (www.eca.europa.eu).
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КАРЕ 5

Опазване и управление на природните ресурси

Въвеждането на квотите за мляко в държавите-членки, присъединили се към ЕС на 1 май 2004 г.

Управлението на помощта на ЕС за операциите на публично съхранение на зърнени култури

Процедури на приемане и одобряване на отчетите в рамките на ОСП

Структурни политики, транспорт, научни изследвания и енергия

Процеса на предварителна проверка и оценяване на големите инвестиционни проекти за програмните периоди 1994—1999 

г. и 2000—2006 г.

Фонд „Солидарност” на Европейския съюз: доколко работата на Фонда е бърза, ефективна и гъвкава?

Интелигентна енергия 2003—2006 г.

Ефективността на разходите на структурните мерки за пречистване на отпадъчните води за програмните периоди 

1994—1999 г. и 2000—2006 г.

Инструмент за структурни политики за предприсъединяване (ИСПА) 2000—2006 г.

Добър инструмент ли са изпълнителните агенции за изпълнение на бюджета на ЕС?

Външни дейности

Помощ за възстановяване в засегнати от природни катаклизми области 

Програма TACIS в областта на правосъдието и вътрешните работи

Собствени ресурси, банкови дейности, административни разходи, институции и органи на 

общността и вътрешни политики

Приложението на системата за обвързваща тарифна информация (ОТИ)

Управлението в Европейските агенции: Има ли резултати?

Банкови мерки в средиземноморския регион

Управление на паричните средства от Комисията

При избора на новите одитни задачи Палатата определи няколко приоритетни области, на които следва да 
се обърне специално внимание през 2008 г., като например: 

иновация и вътрешен пазар; • 
човешки капитал; • 
устойчива енергия; • 
стратегията на Комисията да опрости регулаторната рамка за европейския бизнес и • 
гражданите.
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МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

 СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИТЕ ОДИТНИ ИНСТИТУЦИИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

Договорът за ЕО гласи, че одитът в държавите-членки се извършва от Европейската сметна палата съвместно с 
върховните одитни институции (ВОИ) на държавите-членки, докато Договорът от Амстердам по-късно добавя, 
че „Сметната палата и националните одиторски органи на държавите-членки осъществяват сътрудничество, 
основаващо се на доверие и взаимно зачитане на независимостта.“ Това е доразвито в Договора от Ница, в 
декларация 18 на заключителния акт, където открито се приканва Европейската сметна палата да създаде 
Комитет за връзка с ВОИ на държавите-членки, като всички председатели на ВОИ и Палатата се срещат 
ежегодно, за да дискутират въпроси от общ интерес. Ежедневен контакт се поддържа посредством служители 
за връзка, назначавани от всяка институция. Създадени са работни групи с цел подпомагане на развитието 
на общи позиции и практики.

На 3 и 4 декември 2007 г. в Хелзинки делегация на Палатата участва в годишната среща на Комитета за 
връзка на председателите на ВОИ на Европейския съюз с домакин Националния одитен орган на Финландия. 
Основният фокус на срещата бе „Управление на риска, поносимо ниво на риск и интегрираната система за 
вътрешен контрол при управлението на средствата на ЕС“ с цел обсъждане на ролята на върховните одитни 
институции в тази област.

Палатата ще бъде домакин на следващата среща на Комитета за връзка на 1 и 2 декември 2008 г.

През 2007 г. се провеждат две срещи на служителите за връзка с цел да се подготви срещата на Комитета за 
връзка. Първата среща се провежда на 23 и 24 април в Хага, а втората на 11 и 12 октомври в Люксембург, под 
председателството на Европейската сметна палата. И двете срещи обсъждат последното развитие, свързано 
с управлението на средствата на ЕС, и разглеждат дейността на Работната група по сътрудничеството, 
която разглежда дейността на Комитета за връзка, как действа и как може да бъде подобрен, като излиза с 
предложения за гарантиране на ефикасното му действие. Срещата също така прави преглед на дейностите на 
различните работни и експертни групи, които са създадени от Комитета за връзка с цел преглед на въпроси 
от общ интерес.

Палатата участва в срещи на мрежата на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство (Турция, 
Хърватия, Бившата югославска република Македония, Албания и Босна и Херцеговина). Председателите 
на ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство имат среща с Европейската сметна 
палата на 11 и 12 юни 2007 г. в Скопие (БЮР Македония).

Важен въпрос, в случай че някоя страна желае да подобри практическото сътрудничество при одитирането 
на средствата на ЕС, засяга използваните одитни стандарти. В този контекст Комитетът за връзка решава през 
2006 г. да създаде работна група, председателствана от един от членовете на Палатата, г-н Йосеф Боничи, 
с цел „разработването на общи одитни стандарти и сравними критерии за одит въз основа на световно 
признати одитни стандарти, съобразени със спецификите на ЕС“. През 2007 г. се провеждат първите срещи 
в Европейската сметна палата в Люксембург. Комитетът за връзка представя изготвен от работната група 
доклад за напредъка и приема резолюция в Хелзинки през декември 2007 г.
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 ДРУГИ ФОРМИ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Палатата продължава активно да участва и да допринася за подобряването на международните одитни 
стандарти и практики чрез участието си в Организацията на върховните одитни институции за одит на 
публичните средства в Европа и в Международната организация на върховните одитни институции за одит 
на публичните средства, съответно Евросай и Интосай.

Палатата има представител в работните групи на Евросай по одит на околната среда и по информационни 
технологии и участва в Комитета за обучение на Евросай. Палатата е домакин на семинар на тема „Анализ на 
най-често срещаните проблеми на ВОИ относно ИТ“ в Люксембург на 17 и 18 април 2007 г. и семинар „Одит 
на изпълнението — къде сме ние?“ от 4 до 6 декември 2007 г.

Откакто става пълноправен член на Интосай през 2004 г. Палатата активно участва в Подкомитета за финансов 
одит (FAS), Подкомитета за одит на съответствието (CAS) и Подкомитета за одит на изпълнението (PAS). 
Палатата участва във всички срещи на FAS през 2007 г. и изиграва активна роля, като дава принос към 
публикуваните и обсъжданите указания. FAS номинира представителя на Палатата, г-н Хесус Ласаро Куенка 
(Jesús Lázaro Cuenca), за един от представителите на FAS в управителния комитет на проекта на Комитета по 
професионални стандарти за качество на одита. Палатата участва също така в срещата на CAS в Ню Делхи. 
Освен това преводаческият отдел на Палатата осигурява средства за коректура на текстове на испански и 
немски.

Палатата участва също така в XIX конгрес на Интосай (Инкосай) в Мексико от 5 до 10 ноември 2007 г., на който 
се обсъждат две основни теми: „Управление, отчетност и одит на публичния дълг“ и „Системи за оценка на 
изпълнението, базирани на всеобщо признати ключови показатели“.

През 2008 г. Палатата ще продължи активното си участие в работните групи, семинарите и срещите на 
Евросай и Интосай.

Комитетът за връзка в Хелзинки, декември 2007 г.
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ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ключовият актив на Палатата са нейните служители. Те имат разнообразно академично и професионално 
образование и качеството на тяхната работа и ангажираност се отразяват върху крайния продукт на 
институцията. Палатата наскоро актуализира политиката си за човешки ресурси, като фокусът е поставен върху 
набирането на персонал, обучението, кариерното развитие и подобряването на условията на работа.

12/2001 г. 12/2007 г.
ЖЕНИ

МЪЖЕ 

46 % 50 %54 % 50 %

Съотношение между мъже и жени сред служителите на Палатата

 СЪОТНОШЕНИЕ НА МЪЖЕ И ЖЕНИ

На 31 декември 2007 г. персоналът от 836 активни служители в Палатата (постоянни служители и срочно и 
договорно наети служители, с изключение на членовете, командированите национални експерти и стажантите) 
се състои от почти еднакъв процент мъже и жени. Процентът на наетите в институцията жени се е увеличил 
от 2001 г., както се вижда на следната диаграма, в резултат на усилията на Палатата да постигне балансирано 
представителство на мъжете и жените.
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W 68%

12/2006 
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Диаграмата по-долу анализира съотношението мъже/жени според нивото на длъжностите към 31 декември 
2007 г. Както и останалите институции на ЕС, Палатата прилага политика на равни възможности при своето 
управление и набор на човешки ресурси и признава нуждата от по-голяма активност при повишаването на 
повече жени на по-високи нива на управление в Палатата. 13 от 56 директори и ръководители на отдели/
звена (23 %) са жени, което представлява увеличение от 3 % в сравнение с 2006 г. Повечето от тях са назначени 
към Дирекция „Преводи“ и към административните отдели.

 НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

Политиката на назначаване на длъжност в Сметната палата следва условията и общите принципи за наемане в 
европейските институции. Персоналът на Сметната палата е съставен едновременно от постоянни служители 
и служители на временна длъжност. Общите конкурси за назначаване на длъжност в Палатата се организират 
от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Сметната палата предлага стажове, с продължителност 
от три до пет месеца, на ограничен брой кандидати със завършено университетско образование.

През 2007 г. Палатата назначава на длъжност 179 служители: 117 постоянни служители, 35 срочно наети 
служители и 27 договорно наети служители. Тази голяма цифра отразява напредъка за попълване на 
свободните работни места през 2007 г. Набирането на служители зависи от наличността и достатъчността 
на списъците с резерви от конкурсите на EPSO и може да бъде дълъг процес и да завърши с необичайни нива 
на свободни работни места. Палатата постоянно се опитва да намали забавянията в процеса на набиране 
на служители.

ЖЕНИ 

МЪЖЕ

12/2006 г.

M 32 %

12/2006 г. 12/2006 г. 12/2007 г. 12/2007 г. 12/2007 г.

Асистент-

сектретари 

(ниво AST)

Одитори-

администратори 

(ниво AD)

Директори 

и 

ръководители 

на отдели

Асистент-

сектретари 

(ниво AST)

Одитори-

администратори 

(ниво AD)

Директори 

и 

ръководители 

на отдели

Ж 68 %

M 67 %

Ж 33 %

M 80 %

Ж 20 %

M 32 %

Ж 68 %

M 64 %

Ж 36 %

M 77 %

Ж 23 %

Съотношение мъже/жени според вида на длъжностите
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 ВЪЗРАСТОВ ПРОФИЛ — ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА

Следващата графика показва, че Палатата е „млада“ институция (63 % от служителите са на възраст под 
44 години). 102-та служители на Палатата, които са на 55 години или над тази възраст, включват 27 от 56-те 
директори и ръководители на отдели/звена, което означава значително подновяване на управлението на 
високо равнище през следващите 5 до 10 години.

 ОДИТНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Одитната дейност на Палатата изисква одиторите да извършват посещения (известни като „мисии“) в държавите-
членки и в други получаващи средства от ЕС страни, с цел да съберат подходящи одитни доказателства. Тези 
посещения обикновено се извършват в централната или местната администрация, която участва в обработката, 
управлението и изплащането на средства на ЕС, както и при крайните бенефициенти, които получават тези 
средства. Одитните екипи обикновено включват двама или трима одитори и продължителността на одитната 
мисия обикновено е до две седмици, в зависимост от вида одит и разстоянието. В ЕС одитните посещения 
често се извършват в сътрудничество с върховните одитни институции на посетените държави-членки, които 
осигуряват полезна логистична и практическа помощ.

През 2007 г. одитните мисии са довели до пътни разходи от 0,49 милиона евро (0,43 милиона евро през 
2006 г.). Това е съществена инвестиция с цел осигуряване на достатъчно одитно покритие на всички нива и 
места на управление на средства на ЕС.
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Следващите графики представят обобщение на броя на предприетите от Палатата одитни мисии в държавите-
членки на ЕС и извън Съюза през 2007 г.

2007 г. Мисии — държави-членки

2007 г. Мисии — Страникандидатки и страни извън ЕС
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 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Професията на одитора изисква постоянно обучение. Освен това спецификите на одитната среда на Палатата 
създават нужда от одитори с добри езикови способности.

През 2007 г. служителите на Палатата имат средно по 12 дни професионално обучение. Дейностите за 
техническо обучение нарастват значително в сравнение с 2006 г. Основните промени по отношение на 
обучението са въвеждането на курсове по ръководство за одит на изпълнението на Палатата, по счетоводните 
правила на Комисията, по приложението на финансовите системи за счетоводна отчетност на базата на текущо 
начисляване (ABAC), финансовите системи SAP и по други информационни технологии и приложения за ИТ 
одит. Езиковите курсове през 2007 г. представляват 52 % от общия брой дни, посветени на обучение.

Палатата е приела ръководна схема за обучение за периода 2008—2011 г., която цели да развие през 
следващите няколко години професионалното обучение с фокус върху курсове, насочени към въвеждане 
на планове за индивидуално развитие за всеки член от персонала. Освен това Палатата проучва възможността 
за създаване на Диплома за одитор в публичния сектор (PSAD). 

В Каре 6 са представени служителите на едно избрано звено или отдел на Палатата, с оглед да се разбере в 
дълбочина извършената работа, съответните лица, тяхното образование и професионален опит.
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КАРЕ 6 — ДОКЛАДЪТ ЗА РИБНИТЕ РЕСУРСИ — РЕЗУЛТАТ ОТ УСПЕШНА РАБОТА В ЕКИП

Докладът на Палатата от 2007 г. относно системите за контрол, 

инспекция и санкции на рибните ресурси (Специален доклад 

№ 7/2007) привлече голямо внимание от страна на създателите 

на политики и на медиите. Статии в много вестници и бързите 

реакции от страна на Комисията и на Съвета показват значението 

и навременността на доклада. В основата на този успех е екип от 

дванадесет одитори в тясно сътрудничество с члена-докладчик, 

г-н Кикис Казамиас (Kikis Kazamias) и неговия кабинет.

Г-н Еманюел Рош (Emmanuel Rauch), френски одитор, работещ 

в Палатата от няколко години, и неговият колега г-н Алехандро 

Балестер (Alejandro Ballester) от Испания, са ръководителите на 

одитния екип по време на подготвителния етап през есента на 

2005 г. Одитът включва мисии в шест държави-членки — от 

Дания до Италия — на централно административно ниво с 

цел да бъдат разбрани системите за контрол, както и в големи 

пристанища с цел да бъде оценено как работят на практика. 

Когато езиковите умения на екипа не са били достатъчни, те са 

били подпомагани от преводачите на Палатата.

Одитният екип се гордее много, че е допринесъл за постепенното 

осъзнаване от страна на създателите на политики на сериозните 

последствия от начина, по който се изпълняват политиките на 

Общността за рибните ресурси. Други одитни институции също са 

показали интерес към одита, който дава начален тласък и помага 

с придобитите познания за извършване например на предстоящ 

одит на подобна тема в държавите около Балтийско море.

Отляво надясно, отдолу нагоре

1-ви ред

Alejandro BALLESTER GALLARDO, администратор (ES — 5 години в Палатата); Kikis KAZAMIAS, член на Палатата (CY — 3 години в 

Палатата); Riemer HAAGSMA, администратор (NL — 30 години в Палатата); Emmanuel RAUCH, одитор (FR — 14 години в Палатата).

2-ри ред

Jean-Marc DANIELE, аташе в Кабинета (FR — 5 години в Палатата); François OSETE, одитор (FR/ES — 23 години в Палатата); Robert 

MARKUS, одитор (NL— 13 години в Палатата); Bertrand TANGUY, администратор (FR — 3 години в Палатата); Pietro PURICELLA, одитор 

(IT — 11 години в Палатата).

3-ти ред

Anne POULSEN, преводач (DK — 16 години в Палатата); Maria del CARMEN JIMENEZ, помощник-преводач (ES — 15 години в Палатата); 

Cecile RAMIREZ — секретарка (FR — 5 години в Палатата); Neophytos NEOPHYTOU, аташе в Кабинета (CY — 3 години в Палатата); 

Krzysztof ZALEGA, администратор (PL — 4 години в Палатата).

Други членове на екипа (които не са на снимката)

Valéria ROTA, администратор (IT — 8 години в Палатата); Adeline DOMINGUES, секретар (FR — 8 години в Палатата); Juha VANHATALO, 

администратор (FI — 3 години в Палатата); Paul STAFFORD, администратор (UK — 18 години в Палатата). 
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ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 БЮДЖЕТ

Бюджетът на Палатата представлява приблизително 0,1 % от общия бюджет на ЕС, или приблизително 1,8 % 
от административния и институционален бюджет на ЕС. През последните три години нараства с 17 %. Това 
нарастване се дължи основно на последствията от разширяването на ЕС през 2004 и 2007 г.

Друго значимо нарастване засяга бюджетните кредити за сгради на Палатата (недвижимият инвентар почти 
се е удвоил между 2006 г. и 2008 г.), които отговарят на нуждата от работно пространство за бъдещите 
новоназначени служители във второто разширение на Палатата, наречено „K3“, което ще бъде завършено 
през 2013 г.

Таблицата по-долу показва как бюджетните кредити са разпределени между различни бюджетни редове. 
Бюджетните кредити за персонала през 2007 г. възлизат приблизително на 72 %.

БЮДЖЕТ 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Използване на бюджетни кредити
Окончателни бюджетни кредити

( в 1000 евро)

Членове на институцията 11 350 11 270 12 061

Длъжностни лица и срочно 
наети служители

77 907 82 583 88 712

Друг персонал и външни услуги 4 223 4 014 4 248

Мисии — пътуване 3 100 3 000 3 212

Други разходи, свързани с лицата, 
работещи в институцията

1 923 2 056 2 286

Междинна сума Дял 1 98 503 102 923 110 519

Недвижимо имущество 6 287 8 126 12 110

Информационни технологии 
и комуникации

4 575 5 518 5 879

Движимо имущество 
и съответните разходи

1 320 1 396 1 147

Текущи административни разходи 807 435 425

Заседания и конференции 352 872 876

Информация и публикации 1 353 1 810 1 813

Междинна сума Дял 2 14 694 18 157 22 250

Общо за Сметната палата 113 197 121 080 132 769
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 СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Целта на службата за вътрешен одит на Палатата е да помогне на Палатата да постигне целите си посредством 
систематична и методологична оценка на управлението на риска, на вътрешния контрол и на управленските 
процедури. Службата за вътрешен одит също така прави предложения с цел да подобри ефикасността на 
Палатата. Това налага постоянна оценка на системите за вътрешен контрол в Палатата с цел да бъде оценена 
тяхната ефективност. По-общо, следва да бъде оценено изпълнението на отделните служби за прилагане на 
политики, програми и дейности с цел постоянно подобрение.

През 2007 г. дейността на службата за вътрешен одит на Палатата се концентрира върху финансовия одит 
(включително подпомагане на външния одитор на Палатата), преглед на предварителните проверки, прилагане 
на стандартите за вътрешен контрол, скорошното разширение на сградата на Палатата (така наречената сграда 
„K2“) и процеса на набиране на персонал на Палатата.

Одитния комитет на Палатата, състоящ се от трима члена на Палатата и външен член със съответен статут, 
следи дейностите на вътрешния одитор и гарантира неговата независимост. Също така Комитетът дискутира 
и отбелязва работната програма на вътрешния одитор и докладва и изисква (ако е необходимо) от вътрешния 
одитор да извърши специални одити. Комитетът проведе осем срещи през 2007 г.

 ВЪНШЕН ОДИТ НА ПАЛАТАТА

В своето одитно становище за 2006 г. (представено на 28 септември 2007 г.) независимият одитор на Палатата 
заявява: 

„Според нас финансовите отчети дават вярна представа за финансовото състояние на Европейската сметна 
палата към 31 декември 2006 г., както и за резултата от нейните операции за приключилата на същата 
дата финансова година, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., 
подробните правила за прилагането му, общоприетите счетоводни принципи и вътрешните правила на 
Европейската сметна палата.“ 8

Външната одитна дейност не разкри факти, които биха могли да хвърлят съмнение върху адекватността на 
административните и отчетните процедури или върху вътрешния контрол, нито върху съответствието на 
финансовото управление със съответната нормативна уредба.

8 ОВ C 292, 5.12.2007 г.
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Как да получите публикации на Европейския съюз?
Предлаганите за продажба публикации на Службата за публикации са посочени 
на сайта http://bookshop.europa.eu/, където можете да направите поръчка в 
център за продажба по свой избор.

Също така можете да заявите списъка на центровете за продажба от световната 
ни мрежа по факс на (352) 29 29 42758.

http://bookshop.europa.eu/
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page
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