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ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

МИСИЯ

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.

ВИЗИЯ

Независима и динамична институция, отличаваща се с почтеност 

и безпристрастност, уважавана за професионализма �, както и за качеството 

и въздействието на извършваната от нея дейност, и която осигурява важна подкрепа 

на заинтересованите страни с цел подобряване на финансовото управление на ЕС.

ЦЕННОСТИ
НЕЗАВИСИМОСТ, 
ПОЧТЕНОСТ 
И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Независимост, почтеност 
и безпристрастност на 
институцията, нейните 
членове и служителите.

Безпристрастност в одита, 
като същевремен-но 
се отчитат вижданията 
на заинтересованите 
страни. ЕСП не приема 
инструкции и не се под-
дава на натиск от външни 
източници.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Поддържа високи 
и служещи за образец 
професионални стан-
дарти във всички аспекти 
на своята дейност.

Ангажираност в по-ната-
тъшното развитие на 
одита в публичния сектор 
в ЕС и по света.

УНИКАЛЕН ПРИНОС

Публикува полезни, 
навременни и стойностни 
одитни доклади, осно-
ваващи се на солидни 
констатации и доказа-
телства, насочени към 
значими за заинтересова-
ните страни теми и които 
отправят важни и компе-
тентни послания.

Допринася за ефектив-
ното подобряване на 
управлението на ЕС и за 
повишаване на отговор-
ността при управлението 
на средствата на ЕС.

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ 
И ЕФИКАСНОСТ

Уважение към личността 
на служителите, раз-
виване на техните 
способности и възнаграж-
дение на труда им.

Насърчаване на колектив-
ния дух чрез ефективна 
комуникация.

Максимална ефективност 
във всички аспекти на 
дейността.
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Бих искал да Ви представя Годишния доклад 

за дейността на ЕСП за 2011 г.

През 2011 г. бяха направени важни промени 
в управлението на ЕС в отговор на икономи-

ческата и финансовата криза. Тези промени 

имат сериозни последици за използването 

на публични средства в бъдеще. На този фон 

през месец май публикувахме изявление, 

в което очертахме последствията от мерките, 

предприети в отговор на финансовата и ико-

номическата криза,  върху управленската 

отговорност,  прозрачността и публичния 

одит. Няколко месеца по-късно Контактният 

комитет на ръководителите на Върховните 

одитни институции (ВОИ) на държавите 

членки и на ЕСП призова ръководителите на 

ЕС да следят за спазването на принципите 

на управленската отговорност, прозрачнос-

тта и публичния одит при използването на 

публични средства. По-конкретно, ВОИ на 

страните от еврозоната следва да осигу-

рят необходимия външен публичен одит на 

Европейския механизъм за стабилност. Това 

доведе до решение за създаване на одитен 

съвет към Механизма, един от членовете на 

който ще бъде предложен от ЕСП.

ПРЕДГОВОР ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

И през 2011 г.  постигнахме положителни 

резултати по нашите ключови показатели 
за изпълнение, особено по показателите за 

проследяване изпълнението на препоръките, 

приети от одитираните от нас обекти, както 

и за оценка на нашата одитна дейност от 

заинтересованите лица и външните експерти. 

През 2011 г. успяхме да подобрим резултатите 

от нашата дейност, като приехме по-голям 

брой одитни доклади и становища, въпреки 

че не успяхме да изпълним докрай амбициоз-

ните цели, които си поставихме за сроковете 

на докладите. В годишните ни доклади вклю-

чихме допълнителна информация и една нова 

глава, посветена на въпросите на изпълне-

нието; изготвихме 42 специфични годишни 

доклада и 16 специални доклада,  както 

и седем становища и едно изявление.

През ноември 2011 г. Съдът на Европейския 

съюз потвърди одитните правомощия на 

нашата институция по отношение на при-

ходите и разходите на Европейския съюз, 

в частност по отношение на собствените 

ресурси от ДДС в държавите членки.
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От 2012 г.  нататък ще можем да отчитаме 

нивото на реалното изпълнение на нашите 

препоръки. Също така ще стартираме парт-

ньорска проверка на нашите процедури за 

одит на изпълнението с цел постигане на още 

по-добро управление на сроковете на специ-

алните ни доклади. През 2011 г. публикувахме 

Етични правила, насочени към по-нататъш-

ното укрепване на рамката за управление на 

одитната дейност, и преработихме нашите 

Одитни политики и стандарти с цел усъвър-

шенстване на процедурите за извършване на 

одит и изготвяне на отчети. През 2012 г. ще 

бъде проведена нова анкета сред служите-

лите относно тяхната удовлетвореност.

С оглед дългосрочно планиране на дейността 

ни, през 2012 г. ще завършим изготвянето на 

нашата стратегия за периода 2013—2017 г. 
Вече са очертани редица съществени пре-

дизвикателства. Управлението на ниво ЕС 

ще се променя и развива и ние трябва да 

продължим да насърчаваме спазването на 

принципите на управленска отговорност, 

прозрачност и публичен одит. Предвид все 

по-голямата необходимост от качествено 

и навременно предоставяне на увереност 

относно използването на средствата от ЕС, 

извършваните от нас одити и изготвяните 

V í tor  Manuel  da  S ILVA CALDEIRA

П р е д с е д а т е л

доклади трябва също да се променят. В про-

цеса на промени във функционирането на 

ЕС ще се стремим също така да използваме 

оптимално натрупания в  одитната  дей-

ност опит, за да подпомагаме отговорните 

ръководители да подобряват финансовото 

управление на ЕС. Засилването на финан-

совата  отговорност  на  ЕС е  цел ,  която 

споделяме с други институции, и поради 

това ще се стремим да засилваме ефекта от 

работата си, като създаваме стратегически 

партньорства. Най-накрая, както и другите 

публични институции на ЕС, и ние ще трябва 

да се подготвим да постигаме повече с по-

малко ресурси и да засилваме ефективността 

на нашата организация.

Посрещането на тези предизвикателства ще 

зависи в голяма степен от усилията на всички, 

които работят в ЕСП. Ние вярваме — и ще 

продължим да вярваме — в развитието на 
капацитета на нашите служители за високи 
постижения .  Това е основна ценност на 

организацията ни. Професионализмът, анга-

жираността и постигнатите досега резултати 

на нашите служители ми дават увереност, 

че ЕСП ще може да постигне целите, които 

е начертала за бъдещето.
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2011 г. НАКРАТКО

ДЕЙНОС Т НА ПА ЛАТАТА

 o Годишни доклади относно бюджета на ЕС и Европейските фондове за развитие 

за финансовата 2010 година, с включена по-подробна информация

 o 42 специфични годишни доклада относно различните агенции и другите инсти-

туции и органи на Европейския съюз за финансовата 2010 г.

 o 16 специални доклада по конкретни бюджетни области или теми на управлението

 o 7 становища, обогатяващи дебата за бюджетната реформа, като например модер-

низацията на политиката в областта на обществените поръчки и законодателното 

предложение на Комисията относно правилата за разходите в областта на сбли-

жаването след 2013 г.

 o Изявление относно последствията от финансовата и икономическата криза върху 

отчетността и публичния одит в ЕС, и ролята на ЕСП

УПРАВЛЕНИЕ НА ПА ЛАТАТА

 o Добри резултати по отношение на нашите ключови показатели за изпълнение, 

особено по отношение на качеството на нашата работа и въздействието от нея

 o Приемане на Етични правила, насочени към по-нататъшното укрепване на рам-

ката за управление на одитната дейност

 o Преработване на Одитните политики и стандарти на ЕСП с цел усъвършенст-

ване на процедурите за извършване на одит и изготвяне на отчети

 o Пренасочване на служители от администрацията със спомагателни функции към 

основната одитна дейност, увеличавайки броя на служителите, занимаващи се 

с одит, с над 12 % в сравнение с 2008 г.

 o Основната строителна дейност по проекта за строеж на второто разширение на 

сградите на ЕСП е почти завършена и вече се извършва оборудване на сградата.
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ДЕЙНОСТ НА ПАЛАТАТА

ОДИТНИ ДОК ЛА ДИ И С ТАНОВИЩА

 o с т а н о в и щ а  о т н о с н о  з а к о н о д а т е л н и 

проекти с отражение върху финансо-

вото управление и изявления по други 

въпроси, изготвени по собствена иници-

атива на ЕСП.

Европейската сметна палата изготвя три 

основни вида документи:

 o годишни доклади , съдържащи основно 

резултатите от извършените финансови 

одити и одити на съответствието на 

бюджета на Европейския съюз и Европей-

ските фондове за развитие (ЕФР). Отделно 

се  публикуват  специфични годишни 

доклади относно агенциите на Европей-

ския съюз, децентрализираните органи 

и другите институции

 o специални доклади, които се публикуват 

през годината и представят резултатите 

от отделни одити по конкретни бюджетни 

области или теми на управлението. Това са 

предимно одити на изпълнението; както и

Пълният текст на всички одитни доклади и становища е публикуван на уебсайта на ЕСП 

www.eca.europa.eu на 22 езика на ЕС.

2007 г.

2

29

9

9

2008 г.

2

29

12

5

2009 г.

2

37

18

1

2010 г.

2

40

14

6

2011 г.

2

42

16

8

Брой доклади и становища 

Годишни доклади 
(бюджет на ЕС и ЕФР)

Специфични годишни доклади 
за агенциите и децентрализираните 
органи на ЕС

Специални доклади

Становища и други документи 

http://www.eca.europa.eu
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Основни послания в годишния 
доклад за 2010 г.

 o Финансовите отчети  на Европейския 

съюз за 2010 г. дават вярна представа за 

финансовото му състояние и за резулта-

тите от операциите и паричните потоци 

за годината. Плащанията, свързани с тези 

отчети обаче са засегнати от съществени 

грешки, като вероятният процент грешки 

е 3,7 % общо за бюджета на ЕС. Като цяло 

системите за контрол са частично ефек-

тивни при гарантиране на редовността 

на плащанията.

 o Според ЕСП вероятният процент грешки 

за разходите в областта на политика 
„Сближаване, енергетика и транспорт“ 

(разходната област на ЕС,  при която 

най-често се допускат грешки) е 7,7 % — 

по-висок, отколкото през 2009 г.

 o За другите разходни области на ЕС 

вероятният  процент  грешки остава 

сравнително стабилен .  За  областта 

на политика „Земеделие и природни 
ресурси“  вероятният процент грешки 

е 2,3 %, т.е. над прага на същественост. 

Въпреки това обхванатите от ИСАК преки 

плащания не  съдържат  съществени 

грешки.

 o Размерът  на  авансовите плащания 

(авансово финансиране) в бюджета на ЕС 

се е увеличил значително. Счетоводните 

правила и надзорът не са били съответно 

променени.

 o При планирането на разходните про-
грами на ЕС Комисията и държавите 

членки следва да обръщат по-голямо вни-

мание на определянето на цели, които са 

конкретни, измерими, достижими, акту-

ални и планирани със срокове (SMART), 

както и на откриването и намаляването 

на рисковете при изпълнението.

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ 
ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА 
2010 ГОДИНА

ГОДИШЕН ДОК ЛА Д ОТНОСНО 
ИЗПЪ ЛНЕНИЕ ТО НА БЮД ЖЕ ТА 
НА ЕС  ЗА 2010  г.

През 2011 г. по-голямата част от финансо-

вите одити и одитите на съответствието, 

извършени от ЕСП, засягаха изпълнението 

на бюджета на ЕС за 2010 г. Въз основа на 

резултатите от тях на 10 ноември 2011 г. беше 

публикуван Годишния доклад за 2010 г. , 
включващ изготвената за 17-ти път Деклара-

ция за достоверност (DAS). С оглед внасяне 

на повече яснота и подобряване на съдър-

жанието, в годишния доклад за 2010 г. бяха 

направени редица промени. Бяха изменени 

групите политики (и свързаните с тях глави 

на годишния доклад), по които ЕСП групира 

разходите; беше посочен вероятният про-

цент грешки за всяка област на политика 

(вж. по-долу); засилен беше акцентът върху 

препоръките за подобряване на финансо-

вото управление и беше включена нова глава, 

посветена на въпросите на изпълнението 

и постигането на резултати.

За пръв път ЕСП публикува очакван процент 
грешки  както за бюджета на ЕС като цяло, 

така и за всяка отделна група политики. Този 

процент грешки се изчислява чрез екстрапо-

лация на количествено измеримите грешки, 

открити в одитираните извадки от операции. 

ЕСП сравнява изчисления процент грешки 

спрямо прага от 2 %, за да определи — 

в съчетание с други доказателства,  дали 

е налице съществено ниво грешки. Нивото 

на грешки не разкрива непременно измами, 

а чрез него ЕСП показва степента на неспаз-

ване на правилата за извършване на разходи. 

Това включва неспазване на правилата за 

обществените поръчки, включване на недо-

пустими или неправилно изчислени разходи 

в декларациите по съфинансираните от ЕС 

проекти и наддеклариране на земя от страна 

на земеделските производители.
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СПЕЦИФИЧНИ 
ГОДИШНИ ДОК ЛА ДИ 
ОТНОСНО АГЕНЦИИТЕ , 
ДЕЦЕНТРА ЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИ 
И ДРУГИТЕ ИНС ТИТ УЦИИ НА ЕС 
ЗА 2010  г.

През декември 2011 г. ЕСП публикува спе-
цифични годишни доклади за финансовата 

2010 г. за всяка от 42-те агенции, децентрали-

зираните органи (като например съвместните 

предприятия) и другите институции на ЕС 

(в частност административната ефектив-

ност на Европейската централна банка). ЕСП 

изрази становища без резерви за всички оди-

тирани обекти с изключение на Европейската 

агенция за Глобалната навигационна спът-

никова система поради неправилното им 

отчитане на активи, както и на съвместното 

предприятие ENIAC поради непредставяне 

на отчет за бюджетния резултат в рамките на 

финансовите отчети.

Агенциите и децентрализираните органи на 

Европейския съюз са създадени от законо-

дателния орган на ЕС за осъществяване на 

конкретни дейности. Всяка агенция изпъл-

нява специфични задачи и има управителен 

съвет, директор, служители и бюджет. Аген-

циите работят в множество разнообразни 

области като например безопасност, сигур-

ност, здраве, изследвания, финанси, миграция 

и пътуване.

ГОДИШЕН ДОК ЛА Д ОТНОСНО 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА 
РА ЗВИТИЕ ЗА 2010  г.

В своя Годишен доклад относно Евро-
пейските фондове за развитие (ЕФР) за 

финансовата 2010 година (публикуван на 

10 ноември 2011 г.) ЕСП заключава, че отче-

тите на ЕФР за 2010 г. във всички съществени 

аспекти дават вярна представа за финансо-

вото състояние на ЕФР, както и че операциите 

и паричните потоци са в съответствие с раз-

поредбите на техния финансовия регламент. 

Поетите от ЕФР задължения са законосъо-

бразни и редовни въпреки количествено 

неизмеримите грешки, установени при възла-

гането на обществени поръчки. Беше открито 

обаче съществено ниво грешки — 3,4 %, 

в плащанията по проекти от ЕФР. Устано-

вените грешки са свързани с неспазване 

на условията за допустимост. ЕСП оценява 

системите за контрол на разходите от ЕФР 

като частично ефективни за гарантирането 

на редовността на плащанията.

Приходите на ЕФР не са засегнати от същест-

вени грешки.

Председателят на ЕСП г-н Калдейра представя 
годишния доклад за 2010 г. на пленарната сесия 
на Европейския парламент
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 o периода от време, изминал от извършва-

нето на предишен одит;

 o предстоящите изменения в нормативната 

или оперативната рамка; и

 o политическия и обществения интерес.

П р е з  2 0 1 1  г .  Е С П  п р и е  1 6  с п е ц и а л н и 
доклада по различни теми, което е увели-

чение спрямо 14-те доклада, приети през 

2010 г. Tе са представени накратко по-долу 

съгласно функционалната класификация на 

приложимата понастоящем финансова рамка 

(многогодишния бюджет на ЕС).

Пълният текст на специалните доклади е пуб-

ликуван на уебсайта на ЕСП www.eca.europa.eu 

и в EU bookshop на 22 езика на ЕС.

О СНОВНИ Е ТАПИ В ОДИТА НА ИЗП Ъ ЛНЕНИЕ ТО/С ЪОТВЕ ТС ТВИЕ ТО

СПЕЦИАЛНИ ДОКЛАДИ 
ПРЕЗ 2011 г.

В допълнение към своите годишни доклади, 

през годината ЕСП публикува специални 
доклади  на базата на извършените одити 

на изпълнението и одити на съответствието 

в избрани от Палатата конкретни области 

на бюджета или управлението. ЕСП избира 

и планира своите одитни задачи така че да 

постигне максимален ефект и да използва 

възможно най-добре определените за тази 

цел ресурси.

При избора на одитни теми ЕСП взема 

предвид:

 o рисковете за изпълнението или съответ-

ствието в конкретната област на приходи 

или разходи;

 o размера  на съответните приходи или 

разходи;

Предварително 
проучване

Определяне на ползата и осъществимостта на одитното предложение.

Планиране 
на одита 

Определяне на  обхвата,  целите, подхода, методологията и графика на одита.

Работа 
на място

Работа на място с мултидисциплинарни екипи, събиращи доказателства в централните 
служби на Комисията, в държавите членки или държавите бенефициенти.

Анализ 
на констатациите

Потвърждаване на  фактите съвместно с  одитирания обект и използване 
на доказателствата, за  извеждане на заключения относно целите на одита.

Изготвяне на доклад 

Ясно и структурирано представяне на основните констатации и заключения. Изготвяне 
на препоръки.

Съгласувателна 
процедура

Съгласуване на доклада с одитирания обект.

Приемане

Приемане на доклада.

Публикуване

Публикуване на специалния доклад на 22 официални езика, заедно с отговорите 
на одитирания обект.

http://www.eca.europa.eu
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УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

Устойчивият растеж е насочен към икономи-

чески растеж и заетост и включва две теми: 

К о н к у р е н т о с п о с о б н о с т  —  в к л ю ч в а 

финансиране на научните изследвания и тех-

нологичното развитие, свързване на Европа 

чрез мрежи на ЕС, образование и обучение, 

насърчаване на конкурентоспособността 

в напълно интегриран единен пазар, про-

грама за социална политика и извеждане 

от експлоатация на ядрени съоръжения. 

Заделените разходи на ЕС в областта на кон-

курентоспособността за растеж и заетост за 

периода 2007—2013 г. възлизат на 89,4 мили-

арда евро, или 9,2 % от общия размер на 

разходите, от които близо две трети са пред-

видени за изследвания и развойна дейност; и

Сближаване за растеж и заетост — обхваща 

най-вече политиката на сближаване, която 

се прилага чрез фондове,  финансиращи 

определени области на действие. Сред тези 

фондове са Европейският социален фонд, 

Кохезионният фонд и Европейският фонд 

за  регионално развитие.  Средствата се 

разходват по метода на споделеното упра-

вление между Комисията и държавите членки. 

Бюджетът на ЕС за политиката на сближаване 

за периода 2007—2013 г. е 348,4 милиарда 

евро (35,7 % от общия размер на бюджета).

През 2011 г. Палатата прие следните специ-

ални доклади в тази област:

 o Eфективност на Механизма за гаран-
т и р а н е  п о  о т н о ш е н и е  н а  м а л к и т е 
и средните предприятия  (Специален 

доклад № 4/2011)  от гледна точка на 

разработването на неговия модел и пла-

нирането, управлението на операциите 

и постигането на поставените цели. Меха-

низмът за гарантиране по отношение на 

МСП (ГМСП) е финансов инструмент, упра-

вляван от Европейския инвестиционен 

фонд от името на Европейската комисия, 

който предоставя гаранции или насрещни 

гаранции на финансовите посредници за 

заемите, отпускани от финансовите инсти-

туции на МСП с цел увеличаване на нивото 

на дълговото финансиране за МСП.

 o Ефективност на проектите в областта на 
туризма, съфинансирани от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
(Специален доклад № 6/2011) от гледна 

точка на очакваните резултати, тяхната 

устойчивост, допълнителните предимства 

от прилагането на тази мярка на нивото 

на ЕС и разработването на проектите. 

Докладът се основава на голям брой про-

екти в девет държави членки в 26 региона. 

В периода 2000—2006 г. по ЕФРР са отпус-

нати 4,6 милиарда евро средства от ЕС за 

материални инвестиции в туризма чрез 

проекти, които се избират и управляват от 

управляващите органи в държавите членки;
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 o Eфективност на проектите за електронно 
управление, съфинансирани от Евро-
пейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) (Специален доклад № 9/2011) в про-

грамния период 2000—2006 г. в четири 

д ъ р ж а в и  ч л е н к и :  Ф р а н ц и я ,  И т а л и я , 

Полша и Испания. Одитът провери дали 

съфинансираните проекти са подбрани 

съобразно установените нужди и дали са 

изпълнени по план, полезни и устойчиви. 

Подпомагането на информационното 

общество възлиза на 6,7 милиарда евро, 

предоставени от ЕС по ЕФРР, а целите 

на програмата включват разработване 

на нови сигурни технологии,  инфра-

структурни възможности и връзки между 

регионите посредством използване на 

широколентова комуникация; и

 o Ефикасност на управлението на кон-
трола върху държавните помощи от 
страна на Комисията (Специален доклад 

№ 15/2011). Одитът провери дали про-

цедурите и системите гарантират ,  че 

Комисията контролира всички случаи, 

свързани с предоставянето на държавна 

помощ, че случаите се разрешават ефек-

тивно в рамките на предвидените срокове 

и позволяват на Комисията да наблюдава 

въздействието на контрола,  който тя 

упражнява върху държавните помощи. 

Комисията е натоварена с отговорността 

да следи дали държавната помощ, предос-

тавяна от държавите членки, е съвместима 

с вътрешния пазар на Европейския съюз. 

Държавите членки са задължени да уве-

домяват Комисията за всички планирани 

мерки,  свързани с предоставянето на 

държавна помощ, и да изпълняват тези 

мерки едва след получаване на нейното 

разрешение.

 o Изпълнение на финансовата помощ от ЕС 
за извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения в България, Литва и Слова-
кия (Специален доклад № 16/2011). Одитът 

провери дали дейностите по програмите 

са разработени в съответствие с устано-

вените нужди, дали се изпълняват по план 

и дали механизмите за отчитане и управле-

ние са подходящи с оглед осигуряването 

на ефективно използване на средствата от 

ЕС. В рамките на преговорите за присъеди-

няване към ЕС България, Литва и Словакия 

поеха ангажимент за предсрочно спиране 

и последващо извеждане от експлоатация 

на осем неподлежащи на модернизация 

ядрени реактора. Отчитайки извънредната 

тежест, Европейският съюз предостави 

финансова помощ за трите програми 

в тези държави в периода 1999—2013 г. 

в размер на 2,9 милиарда евро.
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О ПА ЗВАНЕ И УПРАВ ЛЕНИЕ 
НА ПРИРОДНИТЕ РЕС УРСИ

През 2011 г. Палатата прие следните специ-

ални доклади в тази област:

 o Схема за единно плащане на Общата 
селскостопанска политика (Специа-

лен доклад № 5/2011) — вж. карето „Във 

фокус — одит на изпълнението“

 o Разработване и управление на полити-
ката за подпомагане на агроекологията 

(Специален доклад № 7/2011) .  Одитът 

провери дали политиката се разработва 

и наблюдава така че да може да оси-

гурява конкретни екологични ползи, 

д а л и  з е м е д е л с к и т е  п р о и з в о д и т е л и 

получават  подкрепа чрез подходящи 

указания и точно изчислени помощи 

и дали управлението взима под внима-

ние конкретните екологични потребности. 

Агроекологичното подпомагане е в раз-

мер на 2,5 милиарда евро разходи от ЕС 

годишно и има за цел да отговори на нара-

стващите потребности на обществото от 

екологични услуги, като насърчава земе-

делските производители да въведат или 

да продължат използването на методи за 

земеделско производство, съвместими със 

защитата и подобряването на околната 

среда. Управлението на тази политика се 

извършва съвместно от Комисията и дър-

жавите членки.

 o В ъ з с т а н о в я в а н е  н а  н е п р а в о м е р н о 
изплатени суми в рамките на Общата 
селскостопанска политика (Специа-

лен доклад № 8/2011). Палатата провери 

ефикасността на системите, създадени 

и използвани от държавите членки за 

възстановяване на установените дългове. 

Одитът провери дали държавите членки 

обработват  и  регистрират  правилно 

дълговете, дали успяват да възстановят 

неправомерно изплатените средства, 

дали отписват несъбираемите вземания 

в съответствие с правилата и дали над-

зорът и наблюдението на Комисията са 

ефикасни. Европейският съюз изразходва 

за земеделие и развитие на селските 

райони приблизително 55 милиарда евро 

годишно, част от които са неправомерно 

изплатени поради нередовни или неточни 

заявления или грешки.

ЕС има широка компетентност и отговор-

ности в областите на политика, засягащи 

земеделието и  развитието на  селските 

райони, рибарството и околната среда. Пла-

нираните разходи за периода 2007—2013 г. 

са 413,1 милиарда евро (42.3 % от общия раз-

мер на бюджета).

Три четвърти от разходите са преки плащания 

за земеделски производители и подкрепа за 

селскостопанските пазари чрез  Европей-
ския фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ) — първия стълб на Общата селско-

стопанска политика (ОСП). Над една пета от 

средствата са предназначени за подкрепа 

от ЕС за развитие на селските райони , 

което се финансира от Европейския земе-

делски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) — втория стълб на ОСП. Земеде-

лието и развитието на селскостопанските 

райони са обект на споделено управление 

между Комисията и държавите членки.
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 o Ефективност на програмите „Мляко за 
училищата“ и „Плодове в училище“ 

(Специален доклад № 10/2011). Одитът 

провери дали субсидиите на ЕС имат пряк 

ефект върху потреблението на бенефи-

циентите и дали програмите изпълняват 

своите възпитателни цели и формират 

бъдещи хранителни навици. Тези про-

грами на ЕС насърчават децата да се 

хранят здравословно, като консумират 

млечни продукти, плодове и зеленчуци, 

и като съдействат за стабилизирането на 

пазара на тези продукти. Понастоящем ЕС 

отделя годишен бюджет от 180 милиона 

евро за тези две програми;

 o Ефективни ли са моделът и управлени-
ето на схемата за географски указания? 
(Специален доклад № 11/2011). Одитът 

провери дали системата функционира 

добре, дали е привлекателна за произ-

водителите и известна на потребителите. 

Европейската схема за географски ука-

зания има за цел да защити имената на 

продуктите,  чиито характеристики са 

свързани с областта им на производство. 

Тя предоставя потенциални икономически 

възможности за земеделските производи-

тели и производителите на храни и цели 
постигане на положително въздействие 
върху развитието на селските райони;

 o Ефективност на мерките на ЕС за адап-
тиране на капацитета на риболовния 
флот на ЕС към наличните възмож-
ности за риболов (Специален доклад 

№ 12/2011). Одитът имаше за цел да про-

вери дали е ясно определена рамката за 

намаляване на капацитета на флотовете 

и дали конкретните мерки са добре разра-

ботени и изпълнявани. Одитът се проведе 

в Комисията и в Дания, Швеция, Франция, 

Италия, Полша, Португалия и Обединеното 

кралство. Общата политика в областта на 

рибарството на ЕС има за цел да насърчава 

устойчивия риболов чрез осигуряване на 

баланс между рибните ресурси и рибо-

ловния флот, за да се избегне прекомерна 

експлоатация на рибните запаси. От много 

години съществува проблем със свръхка-

пацитета, което подкопава устойчивостта 

на рибните запаси и дългосрочната жиз-

неспособност на риболовния сектор. 

Европейският фонд за рибарство осигу-

рява 4,3 милиарда евро за програмния 

период 2007—2013 г.
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ВЪВ ФОКУС  ОДИТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД № 5/2011 „СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ 
СЕП:  ВЪПРОСИ,  КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ С ОГЛЕД 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ“

О д и т ъ т  н а  и з п ъ л н е н и е т о  б е ш е 

насочен към принципа на доброто 
финансово управление при плаща-

нията по схемата за единно плащане, 

която понастоящем се прилага в 17 от 

27-те държави членки. Разходите по 

тази схема възлизат на 28,8 милиарда 

евро през 2009 г.

Въвеждането на СЕП е основна харак-

теристика на реформата от 2003 
година на Общата селскостопанска 

политика на ЕС. Нейната цел е да се 

предоставя помощ за доходите на 

селскостопанските производители 

и те да бъдат стимулирани да отго-

варят по-адекватно на пазарното 

търсене.С тази реформа беше премах-

ната обвързаността на финансовата 

помощ с производството („отделяне“).Вместо това земеделските производители следва да прите-

жават допустима за финансиране земеделска земя и да имат „права за получаване на плащания“.

От 2006 г. насам ЕСП предприе множество одити на процедурите на Комисията и държавите членки 

за осигуряване на точно изчисляване на правата за получаване на плащания и прецизност на пла-

щанията за селскостопанските производители. Одитите бяха проведени в 17-те държави членки, 

в които се прилагат схемите, а резултатите бяха отчетени в годишните доклади за бюджета на ЕС 

за 2006 и 2007 г.

Използвайки тези резултати, ЕСП реши да проведе одит на изпълнението, който беше насочен към: 

 o бенефициентите на политиката, достъпа до единните плащания и дефинирането на допустимата 

за подпомагане земя;

 o приноса на схемата за целите на подпомагането на доходите на земеделските производители 

и поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние;

 o специфичните последствия при различните модели на прилагане на схемата.

През 2009 и 2010 г. бяха проведени одитни посещения в Комисията и във Франция, Обединеното 

кралство и Италия.

В изготвения на тази основа Специален доклад № 5/2011 се заключава, че СЕП е допринесла за 

постигането на две основни цели на общата селскостопанска политика — насърчаване на земе-

делските производители да отговарят по-добре на пазарното търсене и подпомагане на доходите 

в земеделския сектор като цяло. Общото заключение на настоящия доклад обаче е, че прилагането 

на схемата е довело до редица съмнителни практики, свързани с определянето на бенефициен-

тите на политиката, естеството на допустимите за подпомагане парцели и дейности, екологичното 

отражение на схемата, разпределението на помощта между и в държавите членки и специфичното 

въздействие на историческия и регионалния модел.
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Докладът препоръчва  плащанията да бъдат по-точно насочвани към активно действащите 

земеделски производители, като се изключват от помощта по СЕП неземеделските парцели 

и дейностите, които не допринасят за увеличаване на земеделската продуктивност или за актив-

ното поддържане на екологичната стойност на земята. Също така ЕСП препоръчва включване на 

разходите на земеделските производители, свързани с околната среда, както и други вторични 

ефекти, в размера на плащанията, и по-равномерно разпределение на помощта между земедел-

ските производители. Изчисляването на правата за получаване на плащания следва да става въз 

основа на конкретните условия за земеделие в различните региони.

Одитът беше извършен от мултидисциплинарен екип от осем одитори от Състав I. Работата на 

одиторите разкри не само допълнителни факти за прилагането на земеделската помощ, която 

е отделена от изискването за производство, но и последствията от смяната на предишната схема, 

при която помощта беше обвързана с производството. Г-н Sven Kölling — ръководител на екипа, 

споделя, че: „беше особено трудно да се направи одит на различните модели и варианти за при-
лагане на СЕП, както и на националните и регионалните политики на управление, които имат 
отражение върху ефективността и ефикасността на помощта“. Посещенията при крайните 

бенефициенти и инспекциите на място в земеделските стопанства бяха изключително полезни 

за събирането на доказателства в подкрепа на одитните констатации и заключения.

Редица препоръки на ЕСП са отразени в предложенията на Комисията за реформа на Общата сел-

скостопанска политика след 2013 г. (която беше в процес на обсъждане към момента на изготвяне 

на доклада), в това число дефинициите за „активен земеделски производител“ и минималните 

дейности, които трябва да бъдат извършвани на определени видове земя, разпределението на 

помощта между бенефициентите, и намаляване разнообразието от модели за прилагане на СЕП, 

както и по-доброто отразяване на разходите, свързани с околната среда, в размера на плащанията.

Одитният екип (от ляво на дясно): (първи ред) Heike Walz, ECA Member Michel Cretin, Aurelia Petliza, 
(втори ред) Pietro Puricella, Dirk Pauwels, Sven Kölling, Sylvain Lehnhard
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ЕС   ФАК ТОР 
ОТ СВЕ ТОВНО ЗНАЧЕНИЕ

Дейността на ЕС в областта на външните 

отношения е насочена към: разширяване , 

създаване на стабилност, сигурност и прос-
перитет в съседните на ЕС региони, активна 

работа за подпомагане на устойчивото 
развитие на международно ниво, насърча-

ване на глобално политическо управление 

и осигуряване на стратегическа и гражданска 

сигурност.

За  периода 2007—2013 г .  ЕС е  заделил 

55,9 милиарда евро,  което представлява 

5.7 % от общите планирани разходи за тези 

цели. Повечето от тези разходи се управляват 

пряко от централните служби на Комисията 

или от нейните делегации. Част от помощта 

се управлява съвместно с международни 

организации.

През 2011 г. Палатата прие следните специ-

ални доклади в тази област:

 o Подобрило ли се е предоставянето на 
помощ вследствие на извършеното от 
Комисията прехвърляне на отговорно-
сти по управление на външната помощ от 
централните � служби към делегациите? 
(Специален доклад № 1/2011). Одитът про-

вери системата за управление и нейното 

отражение върху подобряването на бързи-

ната и качеството на предоставяната помощ 

и въвеждането на надеждни процедури за 

финансово управление. Европейският съюз 

е най-големият донор на помощ в света, 

а Комисията управлява значителна част от 

помощта — 8,4 милиарда евро през 2009 г., 

чрез своята система за управление, при която 

от 2002 г. насам се делегират правомощия на 

нейните служби в страните партньори.

 o Ефикасност и ефективност на помощта, 
предоставяна от ЕС чрез организации 
на ООН в засегнати от конфликти страни 

(Специален доклад № 3/2011). Бяха прове-

рени проекти в Афганистан, Ирак и Судан за 

периода 2006—2008 г. Размерът на помощта, 

предоставяна от EuropeAid чрез организа-

циите на ООН, е в порядъка на 4 милиарда 

евро за периода 2005—2009 г. ЕС може да 

оказва финансова помощ в качеството си на 

единствен донор или заедно с други донори, 

да прави вноски в многостранни донорски 

доверителни фондове без обвързване на 

средствата с конкретни дейности или цели, 

или да предоставя помощ за общия бюджет 

на дадена организация на ООН.

 o Ефективност на помощта от ЕС за подо-
бряване на капацитета на Хърватия за 
управление на следприсъединителното 
финансиране (Специален доклад № 14/2011). 

Одитът разгледа планирането на помощта от 

страна на Комисията и дали съфинансираните 

от ЕС проекти постигат очакваните резултати. 

Целта на предприсъединителната помощ от 

ЕС е да помогне на страните кандидатки да 

засилят своя административен капацитет 

в подготовка за управлението на значителни 

суми от финансирането, предоставяно им от 

ЕС след приемането им за членове на Съюза. 

От 2007 г. насам всяка година Хърватия полу-

чава помощ от 150 милиона евро.
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През 2011 г. Палатата прие следните специ-

ални доклади в тази област:

 o Контрол на митническа процедура 42 
за предотвратяване и откриване на слу-
чаите на укриване на ДДС (Специален 

доклад № 13/2011). Докладът разглежда 

въпроса дали съществува добра регула-

торна рамка за борба с укриването на ДДС 

по митническа процедура 42. ЕСП проведе 

одити в Белгия, Дания, Испания, Франция, 

Австрия, Словения и Швеция. Митническа 

процедура 42 представлява механизъм, 

позволяващ на вносителите в ЕС да полу-

чат освобождаване по ДДС. Прилага се 

при транспорт на стоки, внесени от страна 

извън ЕС, от една държава членка в друга. 

В тези случаи ДДС се дължи в държавата 

членка по местоназначение.

През 2011 г. Палатата прие следните специ-

ални доклади в тази област:

 o Управление на Европейската служба 
за борба с измамите (OLAF)  (Специа-

лен доклад № 2/2011). Одитът проследи 

действията,  предприети в изпълнение 

на препоръките от Специален доклад 

№ 1/2005 относно управлението на Евро-

пейската служба за борба с измамите. 

Беше проверено дали дейностите на OLAF 

са съсредоточени върху разследващата 

функция на Службата, дали е увеличена 

ефективността на разследванията, как се 

доказва ефективността на разследванията 

и дали е изяснена ролята на Надзорния 

комитет .  Задачата на OLAF е да води 

борба срещу измамите и други незаконни 

дейности, които са в ущърб на бюджета 

на ЕС. Службата е част от Комисията, но 

притежава автономност по отношение на 

разследванията, разполага с 500 служи-

тели и годишните й разходи възлизат на 

около 50 милиона евро.

А ДМИНИС ТРАЦИЯ

А д м и н и с т р а т и в н и т е  р а з х о д и  н а 
институциите на ЕС, агенциите и децентра-

лизираните органи включват всички разходи 

за служителите, като заплати и пенсии, раз-

ходи, свързани със сградите, оборудването, 

енергията, комуникацията и информацион-

ните технологии. Общите разходи за периода 

2007—2013 г. възлизат на 55,9 милиарда евро, 

което е 5,7 % от общия бюджет на ЕС.

П РИХОДИ

Бюджетът на Европейския съюз се финан-

сира най-вече от собствени ресурси и други 
приходи. Традиционните собствени ресурси 

(предимно мита) възлизат на около 12 % от 

общия размер на приходите, а ресурсите 

от ДДС — на още 12 %. По-голямата част от 

собствените ресурси на ЕС (70 %) са свър-

зани с брутния национален доход, който 

е балансиращият ресурс, винаги гарантиращ 

равновесието на бюджета.
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СТАНОВИЩА И ИЗЯВЛЕНИЯ, 

ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗ 2011 г.

ЕСП допринесе за подобряване на финан-
совото управление на ЕС и чрез своите 

становища относно предложенията за ново 

или изменено законодателство, което има 

финансово отражение. Становищата се дават 

по искане на другите институции на ЕС и се 

използват в работата на законодателните 

органи — Европейския парламент и Съвета. 

Палатата изготвя становища и по други 

въпроси по собствена инициатива.

През 2011 г. ЕСП прие седем становища:

 o Становище № 1/2011 :  Предложение за 

Регламент на Съвета за изменение на 

Регламент № 215/2008 относно Финан-

совия регламент ,  приложим за 10-ия 

Европейски фонд за развитие по отноше-

ние на Европейската служба за външна 

дейност

 o Становище № 2/2011 :  Финансови пра-

вила на Съвместното предприятие „Чисто 

небе

 o Становище № 3/2011 :  Предложение за 

изменение на Финансовия регламент за 

Европейските училища

 o Становище № 4/2011: Зелената книга на 

Комисията относно модернизирането на 

политиката на Европейския съюз в облас-

тта на обществените поръчки

 o Становище № 5/2011 :  Предложение 

за  Регламент (Евратом)  на Съвета за 

определяне на правилата за участие на 

предприятия,  научноизследователски 

центрове и университети в непреките 

дейности по Рамковата програма на Евро-

пейската общност за атомна енергия и за 

разпространение на резултатите от науч-

ните изследвания 

 o Становище № 6/2011: Изменено предложе-

ние за Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 1073/1999 относно разследванията, про-

веждани от Европейската служба за борба 

с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент 

(ЕВРАТОМ) № 1074/1999.

Становище № 7/2011  се отнася до пред-

ложенията за Регламент на Европейския 

парламент и на Съвета относно определяне 

на общи разпоредби разходите в областта 
на сближаването, които могат да достигнат 

45 % от общите разходи на ЕС за периода 

2014—2020 г. Приносът на бюджетът на ЕС 

за изпълнение на целите Европа 2020 зависи 

до голяма степен от икономичното, ефек-

тивното и ефикасното използване на тези 

ресурси. Това ще се отрази също така на 

доверието в действията на ЕС и на възпри-

емането им като основателни. Продължава да 

стои на дневен ред въпросът за получаване 

на резултати с добро качество от една схема, 

при която средствата предварително се раз-

пределят на държавите членки, от които след 

това се очаква да ги усвоят. Ефективният над-

зор и управленската отговорност от страна 

на Комисията може да помогне на държавите 

членки да използват предоставените сред-

ства ползотворно.

Пълният текст на всички одитни доклади 

и становища е публикуван на уебсайта на 

ЕСП www.eca.europa.eu на всички официални 

езици на ЕС.

http://www.eca.europa.eu
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕСП „ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ФИНАНСОВАТА 
И ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВЪРХУ ПУБЛИЧНАТА ОТЧЕТНОСТ 

И ПУБЛИЧНИЯ ОДИТ В ЕС,  И РОЛЯТА НА ЕСП“. 

Глобалната финансова и икономическа криза оказва значително въздействие върху Европейския 

съюз. В отговор на кризата ЕС предприе мерки за запазване на устойчивостта на финансовия 

сектор, насърчаване на икономическото възстановяване и растежа, предоставяне на финансова 

подкрепа на държавите членки и утвърждаване на процеса на координиране на фискалната 

и икономическата им политики. Мерките оказаха съществено въздействие върху използването 

в ЕС на публични средства — плащаните от гражданите на Съюза данъци. Тези промени в иконо-

мическата политика на Съюза водят до нови предизвикателства по отношение на управленската 

отговорност, прозрачността и публичния одит.

Палатата счита, че тези нови мерки следва да спазват принципа, съгласно който използването на 

публични средства налага въвеждането на подходящи правила за гарантиране на прозрачнос-

тта, управленската отговорност и публичния одит. Водена от тези съображения, на 19 май 2011 

г. ЕСП публикува извявление относно последствията от финансовата и икономическата криза 

върху отчетността и публичния одит в ЕС и относно ролята на ЕСП.

В изявлението си ЕСП заключава, че тя ще извършва одит на създадените нови надзорни органи, 

механизми за подпомагане с гаранция от бюджета на ЕС и доколкото е възможно, на дейностите 

на Комисията в рамките на Европейския семестър. ЕСП е установила случаи, в които липсват 

необходимите механизми за извършване на публичен одит. Така например според ЕСП, в Дого-

вора за създаване на Европейския механизъм за стабилност следва да се включат разпоредби 

за извършване на публичен външен одит. На последно място, ЕСП отбелязва редица случаи, по 

отношение на които компетентните институции на Европейския съюз, по-конкретно Европейският 

парламент и Съветът, следва да разгледат въпросите за управленската отговорност и прозрач-

ността. Тези въпроси засягат счетоводните/одитните стандарти, дейностите на централните 

банки и проследяването на фискалните политики съгласно установените нови правила.
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ЕСП сътрудничи с други върховни одитни институции (ВОИ) предимно чрез:

 o Контактния комитет на ВОИ на държавите членки на ЕС;

 o мрежата на ВОИ на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС;

 o международни организации за публичен одит, най-вече Международната организация на 

върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) и нейната регионална европейска група (ЕВРОСАЙ).

КОНТАКТЕН КОМИТЕТ

Съгласно Договора Сметната палата и нацио-

налните одитни органи на държавите членки 

осъществяват сътрудничество, основаващо 

се на доверие и взаимно зачитане на неза-

висимостта. ЕСП активно сътрудничи с ВОИ 

на държавите членки на ЕС чрез Контактния 

комитет. Той обединява ръководителите на 

ВОИ на държавите членки на ЕС и на Евро-

пейската сметна палата и провежда срещите 

си веднъж годишно. Чрез Контактния комитет 

се предоставя възможност за сътрудничество 

и обмен на професионални знания и опит 

в одита на европейските фондове и други 

въпроси, свързани с ЕС. Ежедневен контакт 

се поддържа посредством служителите за 

връзка, определени от всяка институция. 

Създадени са работни групи с цел съдей-

ствие при разработването на общи позиции 

и практики.

През 2011 г. ЕСП изпълняваше длъжността 
председател  на Контактния комитет, про-

дължи административната си подкрепа за 

Комитета и участва активно в неговите раз-

лични работни групи и мрежи. 

С ЪТРУДНИЧЕС ТВО С ДРУГИ ВОИ

Годишната среща за 2011 г. на Контактния 

комитет беше проведена в сградата на ЕСП 

на 13—14 октомври 2011 г. Основният акцент 

на срещата беше семинар относно отражени-

ето на Европейския семестър и други нови 

инициативи в икономическото управление 

на ЕС върху ВОИ на ЕС и ЕСП. Това включва 

регулирането и надзора на финансовите 

системи и институции, държавната помощ за 

финансовия сектор и одита на механизмите 

за управление на кризата с еврото.

Контактният комитет прие изявление  (вж. 

карето), адресирано до Европейския пар-

ламент, Европейския съвет и Европейската 

комисия, както и парламентите и правител-

ствата на държавите членки на ЕС. Комитетът 

прие и резолюция, присъединяваща се към 

призива на ВОИ на държавите от еврозоната 

за разпоредби за осъществяване на добър 

публичен външен одит на Европейския 

механизъм за финансово стабилизиране. 

Изявлението и резолюцията са на разполо-

жение на уебсайта на Контактния комитет: 

www.contactcommittee.eu.

Ключови участници в срещата на контактния комитет през 2011 г.: членът на Комисията Оли Рен, министърът 
на финансите на Люксембург Люк Фриден, заместник-председателят на Европейската централна банка Витор 
Констансио и председателят на Сметната палата Витор Калдейра (третият отляво).

http://www.contactcommittee.eu
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В ИЗЯВЛЕНИЕТО ОТНОСНО ЕФЕКТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР И ДРУГИ НОВИ 
ИНИЦИАТИВИ В ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕС ВЪРХУ ВЪРХОВНИТЕ 

ОДИТНИ ИНСТИТУЦИИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
И ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА,  ПРИЕТО ОТ КОНТАКТНИЯ КОМИТЕТ 

НА 14 ОКТОМВРИ 2011 г . ,  СЕ  ПОДЧЕРТАВАТ ПРИНЦИПИТЕ,  КОИТО СЛЕДВА 
ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА,  И СЕ ОЧЕРТАВАТ 

ОСНОВНИТЕ ЛИНИИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪДЕЩЕ.

Подходящ публичен одит на публичните средства

Контактният комитет счита, че по отношение на публичните средства следва да се спазват след-

ните принципи:

 o „достатъчна прозрачност, под формата на надеждна и навременна информация (в т.ч. наци-
онална статистика) относно действителното или планираното използване на публични 
средства и свързаните с това рискове;

 o подходяща управленска отговорност, изразяваща се в публичен контрол на операциите и задъл-
жение за отчитане на лицата с правомощия за взимане на решения и управление на процеси; и

 o подходящ публичен одит,  чрез който се предоставя увереност и информация относно 
използването на публични средства и свързаните с това рискове и по този начин се засилва 
прозрачността и се създава основа за управленска отговорност.”

С цел да отговорят ефективно, като организации от областта на публичния одит, на финансовата 

и икономическата криза и последиците от нея, ВОИ на държавите от ЕС и ЕСП „ще обмислят — 
доколкото е възможно и в рамките на своите правомощия — как да адаптират одитната 
си дейност към новите обстоятелства. В някои отделни случаи този процес вече е започнал 
с въвеждането на нови и актуализирани одитни задачи“.
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По-нататъшно развитие на сътрудничеството между ВОИ в ЕС и ЕСП

Все по-голямата взаимосвързаност на икономиките в ЕС засилва значението на общата перспек-

тива, която може да се разкрие при едно тясно сътрудничество. Това може да включва:

 o „споделяне на извлечените поуки от последните одитни резултати, както и тяхното въз-
действие, като начин за натрупване и споделяне на знания;

 o набелязване и разпространение на настоящи най-добри практики  в одита на новите (и 
съществуващите) правила;

 o откриване на пропуски в публичния одит и използване на потенциала за нови одитни задачи 
и нови партньорства, и търсене на най-подходящия подход за тях; и

 o обсъждане на възможности за разработване на специфични одитни методи и техники, които 
да се използват от ВОИ, както и помагала и указания за използването им.“

Контактният комитет ще развие тези дейности в рамките на съществуващите мрежи за одит на 

„Европа 2020” и на фискалната политика, както и чрез паралелни или координирани одити и чрез 

други дейности на сътрудничество, създадени за тази цел. 

Среща на Контактния комитет на 13—14 октомври 2011 г. в Люксембург 
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МРЕЖА НА ВОИ НА 
СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ 
И ПОТЕНЦИАЛНИ 
КАНДИДАТКИ ЗА ЧЛЕНСТВО 
В ЕС

ЕСП активно участва в срещите на Мрежата на 

ВОИ на страните кандидатки и потенциални 

кандидатки за членство в ЕС1. Организацион-

ната структура на Мрежата е сходна с тази на 

Контактния комитет и включва периодични 

срещи с председателите на ВОИ и служи-

телите за връзка, както и работни групи, 

семинари,  обучения и паралелни одити. 

Основната цел е да се насърчи използването 

на одитни методи и техники, съответстващи 

на международните стандарти и най-добрите 

практики на ЕС.

На 8 и 9 март 2011 г. в Истанбул беше про-

веден Председателски  съвет  на Мрежата 

под съвместното председателство на Смет-

ната палата на Турция и ЕСП. В резултат на 

проведения съвет беше прието Споразуме-

нието от Истанбул, включващо работен план 

за бъдещи дейности, който следва да бъде 

изпълнен с активната подкрепа на ЕСП, SIGMA 

и представители на ВОИ на ЕС.

1 От февруари 2012 г. Мрежата включва пет страни 
кандидатки (Хърватия, бившата югославска репуб-
лика Македония, Исландия, Черна гора, Турция) 
и три потенциални страни кандидатки (Албания, 
Босна и Херцеговина, Сърбия).

ДРУГО СЪТРУДНИЧЕСТВО

През 2011 г .  ЕСП ръководи партньорска 

проверка на Сметната палата на Норвегия, 

проведена заедно с ВОИ на Австрия и Фин-

ландия.  Докладът беше публикуван през 

месец юни 2011 г.

Палатата продължи активната си ангажира-
ност и принос към дейностите на ИНТОСАЙ 

и ЕВРОСАЙ. След като стана пълноправен 

член на ИНТОСАЙ през 2004 г., ЕСП участва 

активно в подкомитетите по стандартите за 

одитна дейност. През 2011 г., на XX конгрес 

на ИНТОСАЙ (ИНКОСАЙ), който се проведе 

през ноември 2010 г . ,  след като бе одо-

брена цялостната рамка на международните 

стандарти на върховните одитни институ-

ции (МСВОИ), тези подкомитети започнаха 

да изпълняват новите си работни планове, 

съсредоточени върху хармонизацията на 

рамката на МСВОИ и върху разпростра-

нението на стандартите и насоките. Чрез 

доброволни партньорски проверки ЕСП даде 

своя принос и за работата на подкомитета 

по насърчаване на добри практики и осигу-

ряване на качество, подкомитета по мерките 

за засилване на дейностите за изграждане на 

капацитет сред членовете на ИНТОСАЙ, както 

и на работната група на ИНТОСАЙ по одит на 

околната среда.

Освен това от 2008 г. насам ЕСП председа-

телства работната група на ИНТОСАЙ  по 

управленската отговорност и одита на свър-

заната с бедствия помощ. Основната цел на 

тази работна група е да разработи насоки 

и да установи и разпространи добри практики 

по отношение на управленската отговорност 

на отпусканата при бедствия помощ, като се 

концентрира върху дейности, насочени към 

заинтересованите страни (международни 

организации, организации за предоставяне 

на помощ, правителства, одитори от частния 

сектор).
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По отношение на ЕВРОСАЙ ЕСП направи 

стъпка напред, като стана член на Управи-
телния съвет  за следващия шестгодишен 

период. ЕСП активно участва в VIII Конгрес 

на ЕВРОСАЙ (30 май — 2 юни 2011 г.), който се 

фокусира върху предизвикателствата, изис-

кванията и отговорностите на публичното 

управление и ролята на ВОИ, както и върху 

одита на независимите регулаторни агенции 

от страна на ВОИ. Беше прието изявление 

в подкрепа на независимостта на ВОИ.

През декември 2011 г.  общите усилия на 

общността ИНТОСАЙ и нейните регионални 

работни групи за укрепване на независи-

мостта на ВОИ и признаване на декларациите 

от Лима и Мексико кулминираха в приемането 

от Общото събрание на Организацията на 
обединените нации на Резолюция относно 

насърчаването на ефикасността, отговор-

ността, ефективността и прозрачността на 

публичната администрация посредством 

укрепване на върховните одитни институции.
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На 15 ноември 2011 г. Съдът  на Европей-

ския съюз произнесе своето решение  по 

Дело C-539/09 — Европейска комисия/Феде-

рална Република Германия, относно одитните 

правомощия на Сметната палата в областта 

на собствените ресурси, получени от данъка 

върху добавената стойност (ДДС).

Причина за делото е отказът през 2006 г. от 

страна на германското федерално минис-
терство на финансите да бъде предоставена 

възможност на ЕСП палата да извърши одити 

в Германия във връзка с административното 

сътрудничество между държавите членки 

в областта на данъка върху добавената стой-

ност в съответствие с Регламент № 1798/2003 

на Съвета. При изготвянето на своя Специа-

лен доклад № 8/2007 ЕСП избира да извърши 

одити в осем държави членки, в това число 

Германия. Германските органи се проти-

вопоставят на правото на ЕСП да извърши 

въпросния одит.

Правителството на Германия твърди,  че 

сътрудничеството между държавите членки 

в съответствие с Регламент № 1798/2003 няма 

пряка връзка с приходите на ЕС, тъй като ДДС 

е национален данък и трябва да бъде разгра-

ничен от собствените ресурси на базата на 

ДДС, които се определят след редица изчис-

ления и отговарят за сравнително малка част 

от сумите, които държавите членки събират 

като ДДС.

Съдът решително отхвърли  мотивите на 

правителството на Германия, въз основа на 

стриктно разграничение между приходите 

на държавите членки от ДДС и собствените 

ресурси на Съюза от ДДС. В съответствие 

с аргументите, изложени от Комисията, Евро-

пейския парламент и ЕСП, Съдът подчерта 

зависимостта на собствените ресурси от ДДС 

от приходите на държавите членки от ДДС.

ДРУГИ ДЕЙНОС ТИ

Съдът припомни ,  че целта на Регламент 

№ 1798/2003 относно административното 

сътрудничество между държавите членки 

в областта на данъка върху добавената 

стойност е да се създадат механизми на 

сътрудничество между държавите членки, 

които да им позволят да се борят с изма-

мите с ДДС и да събират ДДС по-ефективно. 

Това оказва влияние и върху внасянето на 

собствени ресурси от ДДС в бюджета на ЕС. 

В случай че в съответствие с регламента се 

създаде ефективно сътрудничество между 

националните органи, това ще допринесе 

за намаляване на измамите и до ефективно 

събиране на приходите от ДДС в държавите 

членки. Това спомага за поддържането на 

собствените ресурси от ДДС на равнището, 

изисквано от различните приложими зако-

нодателни актове на ЕС, и следователно за 

запазване на общия баланс на собствените 

ресурси.

Съдът заключи ,  че ЕСП притежава право-

мощията да извърши планирания одит във 

връзка с административното сътрудничество 

в областта на данъка върху добавената стой-

ност, защото ЕСП проверява приходите на ЕС 

от гледна точка на тяхната законосъобраз-

ност и добро финансово управление, и по 

този начин одитът е пряко свързан с право-

мощията, предоставени на Сметната палата 

от Договора.

Дело C-539/09 е първото дело, по което 

Съдът се произнася с решение точно относно 

обхвата на одитните правомощия на  ЕСП. 

Решението на Съда е ценно и насърчително, 

тъй като разяснява и потвърждава одитните 

правомощия на институцията по отношение 

на държавите членки.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА 
В КОНТЕКСТА НА ОДИТА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ ОТ ДДС



29

НАГРАДА ЛАСАРО ЗА 
ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА 
НА ОДИТА В ПУБЛИЧНИЯ 
СЕКТОР

През 2010 г .  ЕСП стартира своята първа 
награда за изследвания в областта на одита 

в публичния сектор с цел създаване на 

връзки с академичната общност и подпома-

гане развитието на публичния одит в Европа. 

Това първо връчване на наградата е в чест на 

г-н Хесус Ласаро Куенка (Jesús Lázaro Cuenca), 

бивш директор на ЕСП, който в продължение 

на много години допринася за развитието на 

одитните методи и подходи на Палатата.

Спечелилите  наградата  Ласаро  — г-жа 

Сара Белейл и г-н Хосе Антонио Фернандес 

Ахенхо, получиха наградите си от председа-

теля на ЕСП — Витор Калдейра и изборната 

комисия на публична церемония, която се 

проведе на 5 юли 2011 г. в Сметната палата 

в Люксембург. И двамата лауреати предста-

виха своите научни разработки по време на 

академична сесия:

Г-жа Сара Белейл (Sara Belleil): „Принос към 

социологията на управленските практики 

в одитите на европейските политики на хума-

нитарни неправителствени организации“.

Г-н Хосе Антонио Фернандес Ахенхо (José 
Antonio Fernández Ajenjo) :  „Контрол на 

публичната администрация и борба срещу 

корупцията: ролята на Сметната палата и на 

общия одит на държавната администрация“.

Председателят г-н Калдейра с лауреатите Ласаро — г-жа Сара Белейл и г-н Хосе Антонио Фернандес Ахенхо

Европейската сметна палата с прискърбие 

научи за неочакваната смърт на Сара Белейл 

(Sara Belleil) на 30 ноември 2011 г. Отдаваме 

почит на качеството и значението на нейната 

работа.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
СМЕТНА ПАЛАТА

През последните години ЕСП предприе 

процес на вътрешни реформи, включващ 

разработване на първата ни стратегия за 

периода 2009—2012 г.2, в която са поставени 

следните общи цели:

 o постигане на максимално въздействие от 
одитите на Палатата;

 o увеличаване на ефикасността  посред-
ством оптимално използване на ресурсите.

2 „Одитната стратегия за периода 2009—2012 г.“ е на 
разположение на www.eca.europa.eu.

Много от приоритетните действия, посочени 

в стратегията, са приключени. Оставащите 

действия ще бъдат извършени през 2012 г. 

Основните постижения през 2011 г. са следните:

 o нарастване на броя на специалните 
доклади на средно 16 доклада годишно 
в  периода 2009—2011 г . ,  което над-
хвърля определената цел за изготвяне на 
12—15 доклада годишно;

 o съществен принос  по отношение на 
реформата на бюджета на ЕС;

 o стартиране на редовно проследяване на 
действията в отговор на предишни кон-
статации, включително цялостен доклад за 
проследяване на предприетите действия, 
който следва да бъде изготвен за пръв път 
през 2012 г.;

 o и з м е н е н и е  н а  о д и т н и т е  п р о ц е д у р и 
и стандарти;

 o по-голяма насоченост към основните 
дейности  чрез пренасочване на щатни 
бройки от подпомагащите служби към 
одитните звена; както и

 o п у б л и к у в а н е  н а  и з я в л е н и е  о т н о с н о 
последствията от финансовата и иконо-
мическата криза върху управленската 
отговорност  и  публичния одит  в  ЕС 
и ролята на ЕСП.

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА С ТРАТЕГИЯТА 
ЗА ПЕРИОДА 20 09 2012 г.

Следвайки препоръката на извършената през 2008 г. международна партньорска проверка, ЕСП 

засили своята рамка за управление на одита, като прие Етични правила, основаващи се на Етичния 

кодекс на ИНТОСАЙ и Международния стандарт за контрол на качеството за върховните одитни 

институции.3 За тази цел ЕСП въведе процедура за ежегодно изразяване на достатъчна увереност 

относно спазването на етичните правила от страна на служителите, изпълняващи одитни функции.

Зачитането на ценностите , прокламирани в Етичните правила, като безпристрастност, обек-

тивност, лоялност и професионална конфиденциалност, допринася за това служителите на ЕСП 

да служат на обществения интерес, да не се поддават на натиск от външни източници и да не 

се ръководят от лични или финансови интереси. Рамката на ЕСП за професионално поведение 

засилва надеждността на информацията, предоставяна на заинтересованите лица.

3 ISSAI 30 и ISSAI 40.

http://www.eca.europa.eu
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К ЪМ НОВА С ТРАТЕГИЯ НА ЕСП 
ЗА ПЕРИОДА 20132017 г.

Използвайки като база постигнатото от приключващата през 2012 г. стратегия, започнахме раз-

работването на по-нататъшната ни стратегия. ЕСП прави всичко възможно да следва промените 

в ЕС и в одиторската професия и да отговоря на нуждите и очакванията на заинтересованите 

от нейната дейност институции.

Членове на Европейската сметна палата
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От 2008 г. насам Палатата разработва система 

от ключови показатели за изпълнение (КПИ), 

които имат за цел да:

 o информират ръководството  относно 

напредъка спрямо целите, поставени за 

периода 2009—2012 г.;

 o подпомагат  процеса  на  в з е м а н е  н а 
решения;

 o предоставят информация на заинтересо-
ваните страни.

ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОС Т ТА 
НА ПА ЛАТАТА ПРЕЗ 2011 г.

П о к а з а т е л и т е  и м а т  з а  ц е л  д а  и з м е р я т 

основните елементи на качеството  и въз-
действието от дейността на Палатата, като се 

обръща специално внимание на вижданията 

на основните заинтересовани страни, както 

и на ефикасността и ефективността, с които 

Палатата използва наличните ресурси.

2011 г. е втората година, в която разпола-

гаме с пълна система от показатели. Палатата 

продължава да постига добри резултати 

по ключовите показатели за изпълнение, 

особено по отношение на качеството и въз-

действието на нашата работа. Още по-значим 

е фактът, че показателите предоставят добра 

основа за идентифициране на областите, 

в които е необходим напредък, и на пробле-

мите, които трябва да се разрешат, за да се 

постигат още по-добри резултати в бъдеще.

О ЦЕНК А НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ С ТРАНИ

Палатата проведе проучване, чрез което покани основните ползватели на изготвяните от нея 

доклади (Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент и Бюджетния комитет на 

Съвета) и основните одитирани от нея обекти (най-вече служители на Европейската комисия) 

да оценят качеството и въздействието на нейните годишни доклади (относно изпълнението на 

общия бюджет и ЕФР) и специални доклади, публикувани през 2011 г. Респондентите използваха 

петстепенна скала (1 — много лошо, 2 — лошо, 3 — задоволително, 4 — добро, 5 — много добро).

КАЧЕСТВО И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТАТА НА ПАЛАТАТА 

Палатата оценява качеството и въздействието на своите доклади въз основа на оценки на заин-

тересованите страни, експертни прегледи и проследяване на изпълнението на препоръките, 

които тя отправя.

Целево ниво 
през 2011 г.2011 г.

4,0 ≥ 4,2

3,7 ≥ 3,7

2010 г.

4,2

3,7

Оценка на качеството и въздействието на докладите на Палатата от 

страна на основните им ползватели

Оценка на качеството и въздействието на одитите на Палатата от 

страна на одитираните обекти

Този резултат показва, че като цяло основните ползватели на докладите на Палатата ги оценяват 

като „добри“. По-специално респондентите оценяват яснотата и ползата от докладите, както 

и професионализма на одиторите на ЕСП.
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Е КСПЕР ТНИ ПРЕГЛЕ ДИ

Бяха извършени два външни прегледа на съдържанието и представянето на извадка от доклади 

на Палатата, публикувани през 2011 г. Оценителите разгледаха четири специални доклада 

и годишния доклад относно изпълнението на общия бюджет и относно ЕФР за 2010 г. Те оцениха 

качеството на различни аспекти на докладите по четиристепенна скала — от „ниско качество“ 

(1) до „високо качество“ (4).

П РОС ЛЕ Д ЯВАНЕ НА ИЗПЪ ЛНЕНИЕ ТО НА ПРЕПОР ЪКИТЕ

За да допринесе за подобряване на финансовото управление, ЕСП отправя препоръки. За да 

могат препоръките да доведат до промяна, те трябва най-напред да бъдат приети от одитира-

ния обект, а след това трябва да бъдат изпълнени. Този показател взема предвид препоръките 

в годишните доклади и специалните доклади, публикувани през 2011 г.

Целево ниво 
през 2011 г.2011 г.

Оценка на външни експерти на съдържанието и представянето на 

докладите на Палатата
2,8 ≥ 3,0

Този резултат показва, че оценителите считат качеството на докладите на Палатата за „задоволително“. 

Оценителите предоставиха ценна информация, а техните препоръки ще бъдат взети предвид с оглед 

подобряване качеството на бъдещите доклади.

2010 г.

3,0

Целево ниво 
през 2011 г.2011 г.

Процент от одитните препоръки, които одитираният обект е приел 93 % ≥ 90 %

През 2011 г. ЕСП започна да провежда систематичен мониторинг на изпълнението на препоръките от 

страна на одитираните обекти. От 2012 г. нататък Палатата ще има възможност да докладва относно 

степента, в която препоръките се изпълняват на практика и водят до подобрения.

2010 г.

90 %
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НАВРЕМЕННО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОК ЛА ДИ

Палатата се стреми да приема всички свои планирани доклади в рамките на определените 
срокове. За публикацията на годишните доклади и специфичните годишни доклади съществуват 

нормативно установени срокове. За специалните доклади — при които не се прилага нормативно 

установен срок за публикация, за краен срок се приема датата, планирана за приемане на доклада.

4

4 Целевите нива за тези показатели са изменени от 100 % (2008—2010 г.) на 90 %, за да се вземат предвид неочак-
вани събития.

ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ 

Палатата извършва оценка на ефикасността и ефективността, с която използва ресурсите от 

гледна точка на: изготвянето на навременни доклади и констатации; задълженията си по отноше-

ние на финансовото управление; осигуряването на добри материални условия и професионална 

компетентност на служителите си.

НАВРЕМЕННО ФОРМУЛИРАНЕ НА КОНС ТАТАЦИИ

Изложенията на предварителните констатации представят подробно специфичните одитни 
констатации и се изготвят след одитни посещения във всяка държава членка или в Комисията. 

Те позволяват на Палатата да потвърди съвместно с одитирания обект фактологичната точност на 

основните си констатации и оценки, които формират основата на одитния доклад и следователно 

представляват ключов етап от одитния процес. През предходните години беше установено, че 

в тази област може да се постигне значително подобрение и поради това Палатата си постави за 

цел до края на 2012 г. да изготвя 80 % от изложенията на предварителните констатации в рамките 

на два месеца от провеждането на съответното одитно посещение.

Брой приети доклади спрямо планирания брой

Целево ниво 
през 2011 г.42011 г.

83 % 90 %

Процент доклади, приети в срок 75 % 90 %

Като цяло Палатата не е постигнала целевото ниво за 2011 г. Въпреки че свръхамбициозната цел за броя на 

докладите не е постигната, общата цел за 12—15 специални доклади на година беше преизпълнена и броят 

на тези доклади беше по-голям в сравнение с 2010 г. Всички годишни доклади и всички специфични 

годишни доклади освен един бяха приети и публикувани навреме.

2010 г.

90 %

80 %

Целево ниво 
през 2011 г.2011 г.

Процент изготвени в срок изложения на предварителните 

констатации,
58 % 80 % 

до 2012 г.

През 2011 г. Палатата подобри изготвянето в срок на специфичните одитни констатации, въпреки че 

резултатите все още не достигат целевото ниво. През последните три години е постигнат значителен 

напредък (само 27 % са били изготвени навреме през 2008 г.). Палатата ще продължи усилията си за 

постигане на поставената цел.

2010 г.

54 %
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В ЪНШНА ОЦЕНК А НА ФИНАНСОВОТО УПРАВ ЛЕНИЕ

Палатата се стреми да получи от външния си одитор становище без резерви относно финан-

совите отчети и използването на ресурсите и да бъде освободена от отговорност във връзка 

с изпълнението на бюджета от Европейския парламент, след положителна препоръка от Съвета.

П РОФЕСИОНА ЛНО ОБУ ЧЕНИЕ

Съгласно насоките на Международната федерация на счетоводителите (МФС) Палатата се стреми 

да осигурява средно 40 часа (пет дни) професионално обучение годишно на всеки одитор.

УДОВ ЛЕ ТВОРЕНОС Т НА ПЕРСОНА ЛА

Съгласно проведеното през 2009 г. вътрешно проучване относно степента на удовлетвореност 

на персонала 86 % от служителите като цяло са доволни от своята работа. Общата степен на 

удовлетвореност на персонала достига 2,8 по скала от 1 до 4, където стойности над 2,5 показват 

обща удовлетвореност. Палатата си постави за цел да поддържа или да подобри този резултат 

при планираното за края на 2012 г. следващо подобно проучване.

Целево 
ниво2011 г.

Становище без резерви на външния одитор и освобождаване 

от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета
Да Да

Външният одитор също така предоставя увереност относно изразходването на ресурсите 

и съществуващите процедури за контрол.

2010 г.

Да

Целево 
ниво2011 г.

Среден брой дни професионално неезиково обучение на одитор 6,1 дни ≥ 5 дни 

Палатата отново е преизпълнила целта за професионално обучение за одитните служители, като това 

отразява значението, което тя отдава на развитието на служителите си. Заедно с езиковите курсове 

служителите получават средно 9,3 дена обучение на година.

2010 г.

5,7 дни
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ПОДПОМАГАНЕ НА ОДИТА

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

РА ЗПРЕ ДЕ ЛЕНИЕ 
НА ПЕРСОНА ЛА

Основният актив на Палатата са нейните слу-

жители. Към 31 декември 2011 г. Палатата има 

персонал от 887 постоянно и срочно наети 

служители (с изключение на членовете на 

Палатата,  договорно наетите служители, 

командированите национални експерти 

и стажантите). 564 от тези служители са част 

от одитните състави (включително 123 души 

в кабинетите на членовете), 148 служители 

работят в дирекция „Писмени преводи“, 148 

в службите със спомагателни функции и 27 в 

службите към кабинета на председателя.

Успехът на одитната дейност на Палатата зависи до голяма степен от качеството на нейните спе-

циализирани спомагателни служби. Тези служби предоставят логистична и техническа помощ, 

които позволяват на Палатата да:

 o набира, задържа и мотивира своите служители и да развива техните професионални умения;

 o съобщава резултатите от извършените одити на всички официални езици на ЕС;

 o използва информационни технологии по най-добрия начин; 

 o управлява своя бюджет и да поддържа материалната си база;

 o провежда одитни посещения за събиране на одитни доказателства във всички държави, 

в които се събират и изразходват средства на ЕС.

Общо

2011 г.

525 557

2009 г. 2010 г.

163 151

171 157

564Одит

Писмени преводи 

Администрация

880 889

148

148

887

Разбивка на 
длъжностите в палатата 
към 31 декември

21 24Председателство 27

501

2008 г.

163

173

857

20

С оглед оптимално използване на ресурсите 

през 2011 г. във всички свои дейности Пала-

тата продължи да търси и да въвежда мерки 
за повишаване на ефикасността, базирани на 

опростяване на процедурите и оптимизиране 

на услугите. Там, където имаше възможност, 

постовете, освободени поради повишаване 

на ефикасността в другите служби, бяха пре-

насочени към същинската одитна дейност, 

което доведе до увеличение с 12,6 % на длъж-

ностите, свързани с одитна дейност.
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СЪОТНОШЕНИЕ МЕ Ж ДУ 
МЪЖЕ И ЖЕНИ

ЕСП, както и останалите институции на ЕС, 

провежда политика на равни възможности 
при управлението на човешките ресурси 

и назначаването на служители. Понастоящем 

персоналът се състои от еднакъв процент 

мъже и жени, като процентът на наетите жени 

постепенно се увеличи в последните години.

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНА Л

Служителите на Палатата имат разнообразен 

академичен и професионален опит и качест-

вото на тяхната работа и ангажираността им 

имат отражение в предоставяните от инсти-

туцията продукти и услуги. Политиката за 

назначаване на длъжност в ЕСП палата следва 

условията и общите принципи за наемане на 

служители в институциите на ЕС, а нейният 

персонал е съставен както от постоянни служи-

тели, така и от служители на временен договор. 

Общите конкурси за назначаване на длъжност 

в ЕСП се организират от Службата за подбор 

на персонал на Европейските общности (EPSO). 

Сметната палата предлага и стажове с продъл-

жителност от три до пет месеца на кандидати 

със завършено университетско образование.

През 2011 г. Палатата назначи на длъжност 

75 служители:  23 постоянни служители, 

24 срочно наети служители и 28 договорно 

наети служители. Палатата постигна особени 

успехи при набирането на нови служители на 

длъжности, свързани с одитната дейност. Към 

31 декември 2011 г. съществуват 25 вакантни 

длъжности, което е значително по-малко от 

44-те длъжности през 2010 г. За пръв път про-

центът на незаетите работни места спадна 

под 3 %.

Таблиците по-долу показват съотношението между мъже и жени по отделните нива на отговор-
ности към 31 декември 2011 г. 18 от общо 65 директори и ръководители на отдели (28 %) са жени, 

което е сравнимо с предходните години. Повечето от тях обаче работят в дирекция „Писмени 

преводи“ или в административните отдели.

Броят на служителите жени в категория AD 

се повишава. След последната кампания за 

набиране на нови служители 45 % от персо-

нала на Палатата на ниво AD5 до AD8 са жени.

2001 г.

ЖениМъже

54 % 46 %

2011 г. 50 % 50 %

2010 г.

ЖениМъже

31 % 69 %

2011 г. 33 % 67 %

2010 г.

ЖениМъже

62 % 38 %

2011 г. 61 % 39 %

2010 г.

ЖениМъже

70 % 30 %

2011 г. 72 % 28 %

Асистенти (категория AST) Одитори — администратори (категория AD)

Директори и ръководители на отдели
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В ЪЗРАС ТОВ ПРОФИЛ

Възрастовият профил на активните служители в Палатата към 31 декември показва, че 60 % от 

служителите на Палатата са на възраст до 44 години.

23 от общо 65 директори и ръководители на отдели са на възраст 55 години или повече. Това 

означава, че ще е необходимо значително подновяване на управлението на високо равнище 

през следващите 5—10 години. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

Професията на одитора изисква постоянно 
обучение, за да могат служителите да поддър-

жат информираността си относно последните 

промени в тази област и да развиват нови 

умения. Освен това поради спецификите на 

своята одитна среда Палатата има нужда от 

одитори с добри езикови умения.

През 2011 г .  служителите на Палатата са 

преминали през средно 9,3 дни  профе-

сионално обучение .  Езиковите  курсове 

представляват  54 % от  тях ,  в  сравнение 

с 57 % през 2010 г .  Освен езиково обуче-

ние, през 2011 г.  одиторите са преминали 

6,1 дни професионално обучение, като по 

този начин са постигнали една от основните 

цели на институцията.

П р е з  2 0 1 1  г .  е  п о д о б р е н о  с ъ д ъ р ж а н и -

ето на обучението и са разработени нови 

курсове за посрещане на одитните прио-

ритети. Освен това ЕСП е рационализирала 

системата за управление на дейностите по 

обучение.

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Преводът е подпомагаща одита дейност , 

която позволява на Палатата да изпълни 

своята мисия и да постигне целите си по отно-

шение на комуникацията. През 2011 г. общият 

обем на преведените материали е сравним 

с обема през 2010 г. Над 99 % от преводаче-

ските услуги бяха предоставени в срок.

През 2011 г.  продължи прехвърлянето на 

щатни бройки и служители от Дирекция „Пис-

мени преводи“ към одитната дейност.

Дирекция „Писмени преводи“ на ЕСП също 

т а к а  п р е д о с т а в и  и з к л ю ч и т е л н о  в а ж н а 

езикова помощ на одиторите при провеж-

дането на одитни мисии и в последващите 

етапи на съставяне на одитни доклади. Беше 

предоставена подкрепа в работните групи 

на ИНТОСАЙ и за други специфични нужди, 

свързани с одитната дейност на Палатата. 

Дирекция „Писмени преводи“ на Палатата 

също така взе активно участие в няколко 

междуинституционални и международни про-

фесионални форума.

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

Възраст

20–24

3,8 %

16,3 %

20,7 %

19,2 %

17,5 %

11,5 %

7,6 %

3,4 %

0,0 %
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ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Информационните технологии (ИТ) са фактор 

за постигане на общите цели на стратегията 

на Палатата за периода 2009—2012 г. През 

2011 г. Палатата:

 o увеличи инвестициите си в управление на 
знанието, като стартира разработката на 

нова версия на своя инструмент за подпо-

магане на одита (проект, наречен Assyst2) 

въз основа на наскоро въведената от нея 

платформа за сътрудничество;

 o продължи активно усилията си в посока 

рационализиране на вътрешните про-
цедури с помощта на електронни работни 

потоци, с цел подобряване на ефектив-

ността и ефикасността в области като 

командировки и управление на обучени-

ето, както и електронно архивиране на 

личните досиета;

 o продължи да подпомага мобилността 

посредством въвеждане на използването 

на смартфони и преносими компютри 

с цел одитната дейност да може да бъде 

ефективно изпълнявана, а също така стар-

тира проект за екстранет, който също ще 

играе ключова роля за улесняване на елек-

тронния обмен с редица партньори на ЕСП 

(inter alia одитни обекти, бюджетни органи, 

новоназначени служители, доставчици).

Тези дейности бяха извършени едновременно 

със засилване на сигурността на операциите 

и условията за непрекъснатост на работата 

с цел да се гарантира необходимата достъп-

ност и качество на всички услуги на Палатата 

в областта на информационните технологии.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
И МАТЕРИАЛНА БАЗА

Дирекция „Финанси и поддръжка“ има за цел 

да предоставя на Палатата ефективни, ефи-

касни и навременни спомагателни услуги, 

както и да гарантира функционирането 

на необходимите финансови,  вътрешно-

контролни и  счетоводни механизми за 

подпомагане на всички дейности на ЕСП. 

През 2011 г. дирекцията продължи да съсре-

доточава усилията си върху повишаването на 

ефективността и ефикасността с цел освобож-

даване на ресурси, които да бъдат използвани 

в одитната дейност.

След постигнатото споразумение с бюджет-

ния орган (Съвета и Парламента) в края на 

2008 г. относно финансирането на сградата 
K3, през 2011 г. продължи работата по изграж-

дането на второто разширение на основната 

сграда на ЕСП. Строителните работи приклю-

чиха през 2011 г. и в края на годината сградата 

беше затворена. Значително напреднаха дей-

ностите по оборудването на вътрешността 

на сградата. Строителството на сградата се 

развива в рамките на определения график 

и бюджет. Очаква се ЕСП приеме сградата до 

края на 2012 г., а преместването да започне 

през първото тримесечие на 2013 г.

След извършените през 2009 и 2010 г. анализи 

ECП заключи, че целите, свързани със сигур-
ността, могат да бъдат най-добре постигнати, 

а рисковете управлявани по най-ефикасния 

и разходно ефективен начин посредством 

прехвърляне на функциите по пропускател-

ната дейност и сигурността към персонала на 

ЕСП. През април 2011 г. външният изпълни-

тел, осигуряващ охраната и сигурността, беше 

заменен с малък екип договорно наети слу-

жители. Новата система функционира добре. 

В сравнение с 2009 г. годишните разходи за 

2012 г. ще бъдат намалени с над 0,5 милиона 

евро.
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ОДИТНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Одитната дейност на ЕСП изисква одиторите 

да извършват посещения (наречени още 

„мисии“) в държавите членки и при други 

бенефициенти на средства от ЕС, както и до 

седалищата на международни организации, 

като например ООН. Целта на тези посещения 

е да се събират преки одитни доказателства.

Тези посещения обикновено се извършват 

в централната или местната администрация, 

която участва в обработката, управлението 

и изплащането на средства от ЕС, както и при 

крайните бенефициенти ,  които получават 

тези средства.  В ЕС одитните посещения 

често се извършват в сътрудничество с вър-

ховните одитни институции на посещаваните 

държави членки. Обикновено одитните екипи 

се състоят от двама или трима одитори, а про-

дължителността на одитното посещение е от 

няколко дни до две седмици, в зависимост от 

вида на одита и от отдалечеността на обекта. 

През 2011 г. ЕСП извърши общо 379 одитни 

посещения5 — 343 в държавите членки и 34 

извън ЕС,  във връзка с изпълнението на 

годишни, специфични годишни и избрани 

одитни задачи.  Приблизително толкова 

одитни посещения бяха извършени и в 

институциите и органите на ЕС в Брюксел 

и Люксембург.

5 Тази цифра отразява броя на държавите членки 
и държавите бенефициенти, посетени във връзка 
с всяка одитна задача. За 2010 г. броят на посеще-
нията е 376.

ОДИТНИ ПОСЕЩЕНИЯ ПРЕЗ 2011 г .

Одитни посещения в ЕС
Общо 343

Одитни посещения извън ЕС
Общо 36
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ЕСП се финансира от общия бюджет на ЕС. 

Бюджетът �  представлява приблизително 

0,1 % от общите разходи на ЕС и по-малко от 

2 % от общите административни разходи.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 г.

Окончателни 
бюджетни 

кредити
ФИНАНСОВА ГОДИНА 2011 Поети 

задължения Плащания

Процент на 
усвояване (поети 

задължения/
общо бюджетни 

кредити)

10 - Членове на институцията

12 - Длъжностни лица и срочно наети служители

14 - Друг персонал и външни услуги

162 - Мисии

161 + 163 + 165 - Други разходи, свързани с лицата, 
работещи в институцията

Междинна сума за дял 1

20 - Недвижимо имущество

210 - ИТ и телекомуникации

212 + 214 + 216 - Движимо имущество и съответни 
разходи

23 - Текущи административни разходи

25 - Заседания и конференции

27 - Информация и публикации

Междинна сума за дял 2

Общо ЕСП

13 411

95 416

4 205

3 652

2 485

12 952

87 624

3 864

3 417

2 115

12 817

87 382

3 820

2 827

1 530

97 %

92 %

92 %

94 %

85 %

119 169 109 972 108 37692 %

25 162 24 365 12 87497 %

144 331 134 337 121 25093 %

14 171

6 500

816

542

893

13 915

6 500

746

482

753

5 913

4 702

691

265

570

98 %

100 %

91 %

89 %

84 %

2 240 1 969 73388 %

Дял 1: Лица, работещи в институцията

Дял 2: Сгради, движимо имущество, оборудване, и разни оперативни разходи

(в хил. евро)



44

През 2011 г. общият процент на изпълнение 

на бюджета е 93 %. По дял 1 този процент 

възлиза на 92 %, а най-нисък процент на 

усвояване (85 %) се наблюдава по глава 16 

(„Други разходи, свързани с лицата, работещи 

в институцията“). По дял 2 средният процент 

на усвояване на средствата е 97 %.

Размерът на плащанията по глава 20 („Недви-

жима собственост,  сгради“) е повлиян от 

изграждането на второто разширение на 

Палатата — сградата K3. Третият транш от 

финансирането в размер на 7 милиона евро 

за този проект беше включен в бюджета за 

2011 г. и за него са поети задължения, които 

частично са разплатени през 2011 г. Оста-

тъкът от бюджетните кредити за строежа на 

сградата K3 е пренесен за 2012 г. за покри-

ване на договори, подписани със строителни 

дружества от ръководителя на проекта от 

името на ЕСП. Кредитите ще бъдат използ-

вани в съответствие със заявката, подадена 

от ЕСП до Европейския парламент и Съвета 

през 2008 г.

Общият размер на разходите за построяване 

на сградата K3 се оценява на 79 милиона евро, 

които се предоставят в рамките на пет после-

дователни години: 55 милиона през 2009 г., 

11 милиона през 2010 г. ,  7 милиона през 

2011 г. и по 3 милиона през 2012 и 2013 г.
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БЮДЖЕТ ЗА 2012 г. 

Бюджетът на ЕСП за 2012 г. е намален с 1,28 % 

спрямо 2011 г. ,  главно поради по-малкия 

размер на бюджетните кредити за новата 

сграда К3.

2012 г.БЮДЖЕТ 2011 г.

10 - Членове на институцията

(в хил. евро)

12 - Длъжностни лица и срочно наети служители

14 - Друг персонал и външни услуги

162 - Мисии

161 + 163 + 165 - Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

Междинна сума за дял 1

20 - Недвижимо имущество

210 - ИТ и телекомуникации

212 + 214 + 216 - Движимо имущество и съответни разходи

23 - Текущи административни разходи

25 - Заседания и конференции

27 - Информация и публикации

Междинна сума за дял 2

Общо ЕСП

14 592

96 487

4 173

3 802

2 682

12 930

95 957

3 825

3 652

2 485

121 736 118 849

20 741 25 482

142 477 144 331

9 941

6 501

837

525

793

14 611

6 500

816

422

893

2 144 2 240

Дял 1: Лица, работещи в институцията

Дял 2: Сгради, движимо имущество, оборудване, и разни оперативни разходи
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ОДИТ И УПРАВЛЕНСК А ОТГОВОРНОС Т

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Целта на Службата за вътрешен одит е да пре-

доставя увереност и да прави предложения, 

като независима административна структура, 

насочени към по-нататъшното развитие на 

ЕСП и подобряването на нейната дейност. Тя 

подпомага ЕСП в осъществяването на нейните 

цели посредством систематична и методоло-

гична оценка и препоръки за по-ефективно 

управление на риска, вътрешния контрол 

и управленските процедури.

В действията си службата за вътрешен одит 

се ръководи от Финансовия регламент на ЕС, 

от правилника за служителите на ЕС, както 

и от международните стандарти за професи-
онални практики в областта на вътрешния 
одит . От 2009 г. службата за вътрешен одит 

на Палатата е сертифицирана в съответствие 

с международните стандарти на Института за 

вътрешни одитори.

През 2011 г.  Службата за вътрешен одит 

на ЕСП изготви доклади по следните теми: 

изпълнение на стратегията на ЕСП за пери-

ода 2009—2012 г . ,  постигнати резултати 

по ключовите показатели за изпълнение, 

строителство на новата сграда на ЕСП — 

K3, използване на доверителната сметка за 

плащания за допустимите бенефициенти, 

както и проследяване на изпълнението на 

нейните предишни одитни препоръки. Служ-

бата предостави пълна подкрепа на външните 

одитори на ЕСП по време на техния одит за 

сертифициране на финансовите отчети на 

ЕСП и ефикасността на нейните процедури 

за вътрешен контрол.

Комитетът за вътрешен одит  на ЕСП пре-

доставя консултации по въпроси, свързани 

с вътрешния одит, и наблюдава свързаната 

с него среда на вътрешния контрол в кон-

текста на процедурите на институцията за 

управление на риска. През 2011 г. Комите-

тът за вътрешен одит и вътрешният одитор 

проведоха обсъждания на резултатите от 

одитите на службата, изпълнението на пла-

новете за действие, които имат отражение 

върху вътрешноконтролната среда, както 

и на рисковете, засягащи управлението на 

институцията.

ВЪНШЕН ОДИТ НА ПАЛАТАТА

Годишните отчети на Европейската сметна 

палата се проверяват от независим външен 

одитор. Това е важен елемент от усилията 

на ЕСП да гарантира прилагането на същите 

принципи на прозрачност и управленска 
отговорност ,  които тя изисква от всички 

одитирани от нея обекти.

Докладът на независимия външен одитор 

(Pr icewaterhouseCoopers  Sàr l )  относно 

отчетите на ЕСП за финансовата 2010 г. беше 

публикуван през септември 2011 г.6

6 ОВ C 267, 9.9.2011 г.
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СТАНОВИЩА НА ВЪНШНИЯ ОДИТОР  
2010 ФИНАНСОВА ГОДИНА

ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ:

„Според нас финансовите отчети дават вярна представа за финансовото състояние на Европей-

ската сметна палата към 31 декември 2010 г., както и за паричните потоци 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., Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 

23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на горепосо-

чения регламент на Съвета и счетоводните принципи на Европейския съюз“.

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА КОНТРОЛ:

„Въз основа на описаната в настоящия доклад дейност не сме забелязали нищо, което ни кара 

да смятаме, че във всички съществени аспекти и въз основа на определени критерии:

а) предоставените на ЕСП средства не са били използвани по предназначение 

б)  действащите процедури за контрол не са осигурили необходимите гаранции за извършване 

на финансовите операции в съответствие с приложимите правила и разпоредби.“
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ДЕК ЛАРАЦИЯ НА ОПРАВОМОЩЕНИЯ 
РАЗПОРЕ ДИТЕ Л С БЮД ЖЕ ТНИ КРЕ ДИТИ

Аз, долуподписаният генерален секретар на Европейската сметна палата, в качеството 

си на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, заявявам:

 o информацията, съдържаща се в настоящия отчет, е вярна и точна;

 o разполагам с достатъчна увереност, че:

 – ресурсите, предвидени за описаните в настоящия отчет дейности, са използ-

вани по предназначение в съответствие с принципите на добро финансово 

управление, както и че

 – въведените процедури за контрол осигуряват необходимите гаранции относно 

законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции, както и под-

ходящо третиране на сигналите за измами или случаите на предполагаема измама.

Тази достатъчна увереност се основава на собствената ми преценка, както и на пре-

доставената ми информация, като например резултатите от последващите проверки, 

докладите на вътрешния одитор и докладите на външния одитор за предходните 

финансови години.

Потвърждавам, че не разполагам с никаква информация, която не е включена в насто-

ящия отчет и която би могла да е в ущърб на интересите на институцията.

Люксембург, 8 март 2012 г.

Eduardo RUIZ GARCÍA

Г е н е р а л е н  с е к р е т а р
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Европейската сметна палата е независима институция за извършване на външен одит на 

Европейския съюз със седалище в Люксембург. Сметната палата функционира като коле-
гиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка. Членовете се назначават от 

Съвета след консултиране с Европейския парламент за срок от шест години, като мандатът 

им може да бъде подновен. Членовете избират помежду си председател за срок от три 

години, като мандатът му също може да бъде подновен.

ЕСП е организирана в одитни състави, в които се разпределят нейните членове. Съставите 

подготвят доклади и становища за приемане от Палатата. Одитни състави I—IV отговарят за 

различни области на разходите, както и за приходите, а състав CEAD отговаря за въпроси 

от хоризонтален характер. Дейността на съставите се подпомага от одитни дирекции. След 

изменението от 2010 г. на Процедурния правилник на ЕСП определени видове доклади 

и становища на ЕСП могат да се приемат от одитните състави, вместо от цялата Палата.

Административният комитет се ръководи от председателя на ЕСП и се състои от ръко-

водителите на одитните състави и Генералния секретар (отговарящ за управлението на 

административните и спомагателните служби на ЕСП). Административният комитет коор-

динира и подготвя решения на ЕСП по въпроси на стратегическото планиране, управление 

на изпълнението на дейността и административни въпроси.

Всеки член на Палатата отговаря за изпълнението на конкретни задачи, предимно в облас-

тта на одита. Той представя одитното предложение или доклада за извършените одитни 

задачи от своя компетентност пред одитния състав или цялата колегия на Палатата. След 

приемането на доклада, „докладващият член на Палатата“ го представя пред Европейския 

парламент, Съвета и останалите заинтересовани страни. Членовете обикновено се подпо-

магат от служителите в техните кабинети и от натоварения с извършването на одита екип.

УПРАВЛЕНИЕ 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
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