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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 негово‑
то финансово управление, насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрач‑
ността и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Визия
Независима и динамична институция, отличаваща се с почтеност и безпристрастност, ува‑
жавана за професионализма си, както и за качеството и въздействието на извършваната
дейност, и която осигурява важна подкрепа на заинтересованите страни с цел подобряване
на финансовото управление на ЕС.

Ценности
Независимост,
почтеност
и безпристрастност

Професионализъм

Уникален принос

Независимост, почте‑
ност и безпристрастност
на институцията, ней‑
ните членове
и служители.

Поддържа високи и слу‑
жещи за образец профе‑
сионални стандарти във
всички аспекти на
своята дейност.

Безпристрастност
в одита, като същевре‑
менно се отчитат вижда‑
нията на заинтересова‑
ните страни. ЕСП не
приема инструкции и не
се поддава на натиск от
външни източници.

Ангажираност в по‑ната‑
тъшното развитие на
одита в публичния сек‑
тор в ЕС и по света.

Публикува полезни,
навременни и стой‑
ностни одитни доклади,
основаващи се на
солидни констатации
и доказателства, насо‑
чени към значими за
заинтересованите
страни теми и които
отправят важни и ком‑
петентни послания.
Допринася за ефектив‑
ното подобряване на
управлението на ЕС и за
повишаване на отго‑
ворността при управле‑
нието на средствата
на ЕС.

Високи постижения
и ефикасност
Уважение към личността
на служителите, разви‑
ване на техните способ‑
ности и възнаграждение
на труда им.
Насърчаване на колек‑
тивния дух чрез ефек‑
тивна комуникация.
Максимална ефектив‑
ност във всички аспекти
на дейността.
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Предговор от председателя

Уважаеми читатели,
Изминалата 2013- година беше важна за бъдещето на
финансовото управление на ЕС. Европейският съюз
прие многогодишната финансова рамка и законо‑
дателството, определящи начина, по който ще се
усвоява бюджета на ЕС от 2014 г. до 2020 г.
През годината Европейската сметна палата (ЕСП)
изготви 77 доклада и становища. Тези документи
представляват резултатите от дейността на ЕСП в об‑
ластта на финансовия одит, одита на съответствието
и одита на изпълнението.
Те съдържат важна информация и много препоръки
за подобряване на финансовото управление и уп‑
равленската отговорност през програмния пери‑
од 2014—2020 г. Някои от основните послания се при‑
помнени в настоящия годишен отчет за дейността.
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Изминалата 2013 година беше важна и за развитие‑
то на нашата институция. Тя беше първата година,
в която се прилага новата ни стратегия за периода 2013—2017 г., която ще ориентира дейността на
ЕСП към максимално увеличаване на приноса ѝ във
връзка с отговорността за публична отчетност на ЕС.
Стратегията включва десет ключови инициативи
за действие, които следва да бъдат приключени до
края на 2014 г. През 2013 г. беше постигнат добър
напредък при изпълнението на тези инициативи.
По‑специално, ЕСП разработи нова система за планиране на работата и беше обект на независима
партньорска проверка, която разгледа нейната
одитната практика в областта на одита на изпълне‑
нието. Екипът, провел партньорската проверка, ще
публикува своя доклад през първото тримесечие
на 2014 г.

Предговор от председателя

Като продължаваща реакция на икономическата
и финансовата криза, през 2013 г. ЕС прие единен
надзорен механизъм (ЕНМ) за банките, който се
ръководи от Европейската централна банка (ЕЦБ)
и има за цел засилване на икономическия и паричен
съюз. Това означава разширяване на ролята на ЕСП
при осигуряването на управленската отговорност
на ЕЦБ в контекста на извършвания от нея надзор
на кредитните институции. Това и други действия на
ЕС за преодоляване на текущата финансова криза
и кризата на държавния дълг предвиждат приемане
на известен брой нови законодателни мерки, пре‑
разглеждане на системата за надзор на финансовия
сектор и широка международна намеса за подпома‑
гане на засегнатите страни. В отговор на тези нови
развития на ниво ЕС ЕСП взе решение да създаде
специален проектен екип с цел подобряване на
собствения капацитет за извършване на одит на
областта на финансовото и икономическото упра‑
вление на ЕС.
За да отбележи 35-тата годишнина от своето
създаване, ЕСП организира две събития, на които
бяха поканени всички членове, служители и заинте‑
ресовани страни и бяха подчертани инициативите,
с които ЕСП се подготвя за бъдещия период. Първо‑
то събитие беше конференция на високо равнище
относно европейското управление и управленска
отговорност, ръководена от председателя на Евро‑
пейския съвет Herman van Rompuy. ЕСП също така
откри официално своята нова сграда в Люксембург
на церемония, която беше удостоена с присъстви‑
ето на Jean‑Claude Juncker, тогавашен премиер на
Люксембург. Новата сграда е предпоставка за насър‑
чаване на колективния дух, тъй като позволява на
всички членове и служители да работят заедно на
едно място.
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Въпреки че седалището на ЕСП се намира в Люксем‑
бург, нейната дейност изпраща одитните ѝ екипи
там, където се усвояват средства на ЕС, за да бъдат
събрани на доказателствата/данните, необходими за
изготвянето на докладите на ЕСП. В годишния отчет
за дейността за 2013 г. се съдържа общ преглед на
одитните посещения и изготвените доклади. Един от
тези одити на ЕСП е относно подпомагането от ЕС
за Палестинската власт. Той представлява красно‑
речив пример за начина, по който ЕСП изпълнява
своята мисия, и свидетелства за ангажираността
и професионализма на служителите на ЕСП, на чийто
експертен опит и усилен труд нашата институция
и гражданите, на които служим, винаги могат да
разчитат.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Председател
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2013 г. накратко

Дейност на ЕСП

••Годишни доклади относно бюджета на ЕС

и Европейските фондове за развитие за финан‑
совата 2012 година, с включена по‑ясна и пълна
информация.

••50 специфични годишни доклада относно раз‑
личните агенции и другите институции и органи
на ЕС за финансовата 2012 г.

••19 специални доклада, приети за конкретни

бюджетни области или теми на управлението —
от подпомагането на хранителната индустрия
до предоставянето на помощ за развитие за
Централна Азия.

••6 становища и други документи във връзка

с бюджетната реформа, по‑специално рефор‑
мата на различните фондове на ЕС, финансовия
регламент на Европейския фонд за развитие,
финансовите правила, приложими за бюджета на
ЕС, и финансовото подпомагане за политически‑
те партии и формации на европейско ниво.

••Организиране на конференция на високо рав-

нище относно европейското управление и упра‑
вленска отговорност с участието на председате‑
ля на Европейския съвет Herman van Rompuy.

Изглед към сграда K3, част от седалището на ЕСП в Люксембург

Управление на ЕСП

••Първа година от прилагането на нова стратегия
за периода 2013—2017 г., която има за цел да
ориентира дейността на ЕСП към максимално
увеличаване на приноса ѝ във връзка с отговор‑
ността за публична отчетност на ЕС.

••Допълнителното развитие на политиката за

персонала, намаляването на броя на длъжности‑
те и продължаващото пренасочване на служите‑
ли към основната одитна дейност посредством
подобрена ефикасност на администрацията
водят до укрепване на способността на ЕСП да
изпълнява своята мисия.

••Официално откриване на сградата К3 и съби‑

ране на всички служители на едно място с цел
насърчаване на още по‑ефикасна работа в екип.
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Дейност на ЕСП

••становища относно законодателни проекти

Одитни доклади и становища

с отражение върху финансовото управление,
и изявления и позиции по други въпроси, из‑
готвени по собствена инициатива на ЕСП.

Европейската сметна палата изготвя три основни
вида документи:

••годишни доклади, съдържащи основно резул‑

След много интензивната 2012 г., през 2013 г. ЕСП
отново публикува голям брой специфични годишни
доклади и специални доклади. Годишните докла‑
ди предоставят повече аналитична информация,
а представянето на резултатите е подобрено, за да
позволи по‑лесно съпоставяне между различните
области и различните периоди от време.

татите от извършените финансови одити и одити
на съответствието на бюджета на Европейския
съюз и Европейските фондове за развитие (ЕФР).
Отделно се публикуват специфични годишни
доклади относно агенциите на ЕС, децентрализи‑
раните органи и другите институции;

••специални доклади, които се публикуват през

годината и представят резултатите от отделни
одити по конкретни бюджетни области или
теми на управлението. Това са основно одити на
изпълнението, чието приключване обикновено
отнема над една година; и

Годишни доклади относно бюджета на ЕС
и ЕФР
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Общо

Пълният текст на всички одитни доклади и становища е публикуван на уебсайта на ЕСП http://eca.europa.eu на 23 езика на ЕС.

Дейност на ЕСП

Одитни посещения през 2013 г.
Въпреки че по‑голямата част от одитната дейност
се провежда в помещенията на ЕСП в Люксембург,
одиторите извършват също така и посещения в ор‑
ганите на държавите членки, както и при другите
бенефициенти на средства на ЕС (включително
в седалищата на международни организации като
ООН в Швейцария). Целта на тези посещения е да се
събират преки одитни доказателства.
Одитните 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 тези
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посещения често се извършват в сътрудничество
с върховните одитни институции на посещаваните
държави членки. Обикновено одитните екипи се
състоят от двама или трима одитори, а продължи‑
телността на одитното посещение е от няколко дни
до две седмици, в зависимост от вида на одита и от
отдалечеността на обекта.
Честотата и интензивността на одитната дейност
в отделните държави членки и страни бенефициенти
зависи от вида на одита и резултатите от форми‑
рането на извадка. Броят и продължителността на
одитните посещения следователно могат да варират
в зависимост от държавите или годините.

През 2013 г. одиторите на ЕСП са прекарали 6 619 дни в одитни посещения на място — 6 079 в държавите
членки и 540 извън ЕС. По този начин те са получили данни за годишните доклади, специфичните годишни
доклади и избрани одитни задачи. Съпоставим период от време е прекаран в институциите и органите на ЕС
в Брюксел и Люксембург.

Одиторите на ЕС са прекарали

6 619 дни

в одитни посещения
на място

Одитори на ЕС, пътуващи с мотоциклетен конвой, посещават
различни проекти
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Дейност на ЕСП

Дни в одитни посещения на място през 2013 г.
Италия
Испания
Полша
Франция
Германия
Гърция
Обединено кралство
Чешка република
Румъния
Португалия
Унгария
Нидерландия
Финландия
Латвия
Словакия
Малта
Австрия
България
Ирландия
Белгия1
Дания
Естония
Литва
Швеция
Люксембург1
Хърватия
Словения
Кипър
Казахстан
Йордания
Етиопия
Мозамбик
Бенин
Молдова
Мароко
Зимбабве
Демократична република Конго
Израел
Швейцария
Тунис
САЩ
Кения
Кот д'Ивоар
Норвегия
Камбоджа
Малави
Турция
Перу
Турция
Босна и Херцеговина
Хаити
Камерун
Бангладеш
Сърбия
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1 Тези данни не включват одитни посещения в много институции, агенции и други органи на ЕС, чиито седалища се намират в Брюксел
и Люксембург.
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Дейност на ЕСП

Годишен доклад относно
изпълнението на бюджета на ЕС
за 2012 г.
През 2013 г. по‑голямата част от финансовите одити
и одитите на съответствието, извършени от ЕСП,
засягаха изпълнението на бюджета на ЕС за 2012 г.
Изготвеният в резултат на това годишен доклад
за 2012 г. беше публикуван на 5 ноември 2013 г.
Целта на годишния доклад е предоставянето на
констатации и заключения, които да помогнат на
Европейския парламент, Съвета и гражданите да
извършат оценка на финансовото управление на
ЕС, както и формулирането на полезни препоръ‑
ки за подобряване на неговото качество. Основен
елемент в годишния доклад за 2012 г. е деветнаде‑
сетата декларацията за достоверност (DAS) относно
надеждността на отчетите на ЕС и редовността на
свързаните с тях операции.

В контекста на годишния доклад за 2012 г. беше актуализиран подходът за формиране на извадки от
операции, за да се проверяват всички операции на
една и съща основа за всички разходни области —
към момента, в който Комисията е одобрила и ос‑
четоводила разходите. Очаква се това да доведе до
по‑голямо стабилизиране на одитните популации
от година на година, като се премахне ефекта от
вариращите нива на авансовите плащания. Стандар‑
тизирането на прилагания от ЕСП подход за вземане
на извадки е повлияло с 0,3 процентни пункта върху
изчисления от нея вероятен процент грешки за бю‑
джета за 2012 г. като цяло.

Одитор на ЕС, проверяващ система за капково напояване в земеделско стопанство

11

Дейност на ЕСП

Основни послания в годишния доклад за 2012 г.
•• Консолидираните отчети на Европейския съюз дават вярна представа, във всички съществени
аспекти, за финансовото състояние на Европейския съюз към 31 декември 2012 г., както и за резултати‑
те от неговите операции, паричните потоци и промените в нетните активи.
•• Вероятният процент грешки за разходите от бюджета на ЕС като цяло отново се е увеличил през 2012 г. от 3,9 % на 4,8 %. Изчисленият процент грешки се увеличава непрекъснато
от 2009 г. насам , след спад през предходните три години.
•• „Развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване“ остава разходната област,
която е най‑податлива на грешки, с вероятен процент грешки в размер на 7,9 %, а след нея се на‑
режда областта „Регионална политика, енергетика и транспорт“ с 6,8 %.
•• Увеличението на вероятния процент грешки е по‑съществено за разходните области
„Заетост и социални въпроси“, „Пазари и преки помощи в областта на земеделието“, „Регионална поли‑
тика, енергетика и транспорт“.
•• По отношение на по‑голямата част от засегнатите от грешки операции в областите на споделено упра‑
вление (напр. „Земеделие“ и „Сближаване“) органите на държавите членки са разполагали с достатъчно налична информация за откриване и коригиране на грешките.
•• Значителната разлика между бюджетните кредити за задължения и бюджетните кредити за плаща‑
ния и големият брой неизразходвани средства в началото на текущия програмен период са при‑
чина за натрупването на равностойност от 2 години и 3 месеца неизползвани кредити за задълже‑
ния (217 млрд. евро в края на 2012 г.) Това води до натиск върху бюджета за извършване на
плащания. За да се справи със ситуацията, от съществено значение е Комисията да планира нуждите
си от плащания в средносрочен и дългосрочен план.
•• В много области на бюджета на ЕС законодателната рамка е сложна и не се фокусира достатъчно
върху резултатите от дейността. Предложенията относно политиките в областта на земеделието
и сближаването за програмния период 2014—2020 г. продължават да се основават най‑вече на вложе‑
ните ресурси (ориентирани към разходите) и поради това насочени повече към спазване на норматив‑
ната уредба, отколкото към постигане на резултати.

4,8
%
вероятен процент грешки
за бюджета на ЕС
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Годишен доклад относно
Европейските фондове за развитие
за 2012 г.
Европейските фондове за развитие (ЕФР) се финан‑
сират от държавите членки, но се управляват извън
рамката на бюджета на ЕС и имат собствен финансов
регламент. Европейската комисия носи отговорност
за финансовото изпълнение на операциите, финанси‑
рани от ЕФР.
Въз основа на споразумението от Котону от 2000 г.
ЕФР предоставят помощ в областта на сътрудни‑
чеството за развитие от ЕС за държавите от Африка,
Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и отвъдмор‑
ските страни и територии (ОСТ). Отпусканите средства
имат за цел намаляването и постепенното премахване
на бедността в съответствие с целите на устойчивото
развитие и постепенното интегриране на държавите
от АКТБ и ОСТ в световната икономика. Споразуме‑
нието е изградено върху три допълващи се стълба за
сътрудничество за развитие, икономическо и търгов‑
ско сътрудничество, както и политическо измерение.
Годишният доклад на ЕСП относно ЕФР за 2012 г. е пуб‑
ликуван на 5 ноември 2013 г. заедно с годишния до‑
клад относно изпълнението на бюджета на ЕС. В него
се съдържа деветнадесетата декларация за достовер‑
ност относно ЕФР.
ЕСП счита, че отчетите за 2012 г. дават вярна представа за финансовото състояние на ЕФР, както и за
резултатите от операциите и паричните потоци.
ЕСП изчислява вероятния процент грешки на 3.0 % за
разходите във връзка с операциите на ЕФР за финан‑
совата 2012 година, което е намаление спрямо стой‑
ността за 2011 г., изчислена на 5.1 %.
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Специфични годишни
доклади относно агенциите,
децентрализираните органи
и другите институции на ЕС за 2012 г.
През 2013 г. ЕСП публикува 50 специфични годишни
доклада за финансовата 2012 г. относно агенциите,
децентрализираните органи (като например съв‑
местните предприятия) и другите институции на ЕС.
Те могат да бъдат намерени на уебсайта на Палатата
(http://eca.europa.eu). Въз основа на искане от страна
на Съвета ЕСП подготви две обобщения — едно
относно годишните одити за 2012 г. на агенциите
и другите органи на ЕС и второ относно съвмест‑
ните предприятия на Европейския съюз в областта
на научните изследвания. Тези два обобщаващи
документа, които улесняват анализа и извършването
на сравнения, бяха представени на председателя на
Европейския парламент, на Комисията по бюджетен
контрол и на Съвета по общи въпроси.
Агенциите и децентрализираните органи на Евро‑
пейския съюз са създадени от законодателството
на ЕС за изпълнение на специфични задачи. Всяка
агенция има своя мандат, управителен съвет, дирек‑
тор, служители и бюджет. Агенциите са разположени
на различни места на територията на ЕС и работят
в множество области като например безопасност,
сигурност, здравеопазване, изследвания, финанси,
миграция и пътуване. Финансовият риск, свързан
с агенциите и съвместните предприятия, е относи‑
телно нисък в сравнение с общия бюджет на ЕС, но
рискът, свързан с репутацията на Съюза е висок —
агенциите са особено видими в държавите членки
и съществено влияят върху политиките и вземането
на решения, както и върху изпълнението на програ‑
мите в области от жизнено значение за гражданите
на ЕС.

50
специфични годишни
докладa за 2012 г.
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За всички 40 агенции и други органи са формулира‑
ни становища без резерви относно надеждността
на отчетите им за 2012 г. Свързаните с тези отчети
операции са били законосъобразни и редовни във
всички съществени отношения за всички агенции
и други органи, с две изключения. ЕСП издаде ста‑
новище с резерви относно Европейския институт за
иновации и технологии, както и отказ от становище
относно Европейска агенция за управление на опе‑
ративното сътрудничество по външните граници на
държавите членки.
И седемте съвместни предприятия са изготвили на‑
деждни отчети за 2012 г., но за три от тях ЕСП е фор‑
мулирала становища с резерви относно законосъо‑
бразността и редовността на свързаните с отчетите
операции: Съвместно предприятие ENIAC (наноелек‑
троника), Съвместно предприятие ARTEMIS (вграде‑
ни компютърни системи) и Съвместно предприятие
ИИЛ (инициатива за иновативни лекарства).

Специални доклади през 2013 г.
В допълнение към своите годишни доклади и специ‑
фични годишни доклади през годината ЕСП публи‑
кува специални доклади на базата на извършените
одити на изпълнението и одити на съответствието
в избрани от Сметната палата конкретни области на
бюджета или управлението. ЕСП избира и планира
своите одитни задачи така, че да постигне макси‑
мален ефект и да използва възможно най‑добре
определените за тази цел ресурси. Избраните одити
представляват сериозни и сложни задачи и обикно‑
вено приключването им отнема повече от година
(целевото ниво е 18 месеца).
При избора на одитни теми ЕСП взема предвид:

••рисковете за изпълнението или съответствието
в конкретната област на приходи или разходи;

••размера на съответните приходи или разходи;
••периода от време, изминал от извършването на
предишен одит;

••предстоящите изменения в нормативната
рамка;

••политическия и обществения интерес.

19
специални доклада,
приети през 2013 г.

Европейска агенция за околна среда, Копенхаген, Дания
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Основни етапи в избраните одити на изпълнението/съответствието

Предварително
проучване
Одитно планиране
Теренна работа
Анализ на
констатации

Определя полезния характер и осъществимостта на предложението
за извършване на одит.
Определя обхвата, целите, подхода, методологията и графика на одита.

Работа на място с мултидисциплинарни екипи, събиращи доказателства
в централните служби на Комисията, в държавите членки или държавите
бенефициенти.
Потвърждава фактите с одитираните обекти и използва получените данни за
формулиране на заключение относно одитните цели.

Ясно и структурирано представяне на основните констатации и заключения.
Изготвяне на доклад Подготвяне на препоръки.
Валидиране
Приемане
Adoption
Публикуване
Publication

Валидиране на доклада с одитирания обект
Приемане на доклада
Публикуване на специалния доклад на 23 официални езика заедно
с отговорите на одитирания обект.

По‑долу са представени обобщения на 19 специ‑
ални доклада, приети от ЕСП през 2013 г. съгласно
съответното наименование от финансовата рамка —
многогодишният бюджет на ЕС.

Пълният текст на всички специални доклади е пуб‑
ликуван на уебсайта на ЕСП http://eca.europa.eu,
както и в EU Bookshop на 22 езика на ЕС (23 в случая
на докладите, приети след присъединяването на
Хърватия).
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Устойчив растеж
Устойчивият растеж е насочен към растеж и заетост и включва две теми:
Конкурентоспособността включва финансиране на изследванията и технологичното развитие, свързва‑
не на Европа чрез мрежи на ЕС, образование и обучение, насърчаване на конкурентоспособността в на‑
пълно интегриран единен пазар, програма за социална политика и извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения. Заделените разходи на ЕС в областта на конкурентоспособността за растеж и заетост за
периода 2007—2013 г. възлизат на 89,4 млрд. евро, или 9,2 % от бюджета на ЕС, от които близо две трети са
предвидени за изследвания и развойна дейност;
Сближаването 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 (ЕСФ), Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионният фонд. Средствата се раз‑
ходват по метода на споделеното управление между Комисията и държавите членки на ЕС. Бюджетът на ЕС
за политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. е 348,4 млрд. евро, или 35,7 % от общия размер на
бюджета на ЕС.
През 2013 г. ЕСП прие следните специални доклади
в тази област:

••Изпълнение на Седма рамкова програма

за научни изследвания (СД № 2/2013). В до‑
клада се оценява дали Комисията е осигурила
ефективно изпълнение на 7РП. Одитът обхвана
правилата за участие, процедурите на Коми‑
сията и създаването на два нови инструмента,
а резултатите от него може да се използват
не само за оставащия период на изпълнение
на 7РП, но също и за оперативното разработване
на следващата рамкова програма за изслед‑
вания — „Хоризонт 2020“. ЕСП установи, че
Комисията е въвела редица промени за опро‑
стяване на правилата за участие в 7РП, както
и че е успяла да съгласува разпоредбите на 7РП
с практиките на бенефициентите в някои случаи,
но в бъдеще е необходимо да се положат повече
усилия. В три области управлението на 7РП от
страна на Комисията е стабилно — разработва‑
не на процедурите, дейности за подобряване
и управленска информация, но не е толкова
добро по отношение на инструментите и ресур‑
сите. Сроковете за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ са съкратени, но до 2012 г. не
са били по‑кратки от девет месеца. Одитът под‑
черта добрите практики, насочени към допълни‑
телно съкращаване на времето, необходимо за
отпускане на безвъзмездни средства. Контролът
на качеството по отношение на подбора и про‑
следяването на проектите функционира добре.
Моделът на финансов контрол на 7РП обаче не

отчита в достатъчна степен риска от грешки.
Това означава, че нискорисковите бенефи‑
циенти по 7РП подлежат на прекалено много
проверки.
7РП е един от ключовите инструменти на ЕС
за финансиране на научни изследвания. Про‑
грамата има за цел да засили конкурентос‑
пособността на промишления сектор и да
отговори на нуждите от изследвания за други
политики на ЕС. Програмата обхваща пери‑
ода 2007—2013 г. и общият ѝ бюджет възлиза
на над 50 млрд. евро. По‑голямата част от
бюджета се изразходва от Комисията или от
нейните изпълнителни агенции под формата
на безвъзмездна финансова помощ.

••Успяват ли програмите „Марко Поло“ да доведат до прехвърляне на шосейния трафик
към други видове транспорт? (СД № 3/2013).
ЕСП оцени дали Комисията е планирала,
управлявала и наблюдавала програмите така,
че да оптимизира тяхната ефективност, както
и дали финансираните проекти са постигнали
поставените им цели. Одитната дейност беше
извършена основно на ниво програми чрез
анализ на оценки на въздействието, резултати
от изследвания и оценки, преглед на оценките
на проектните предложения, проверка на до‑
кументи във връзка с извършен мониторинг на
сключени споразумения за отпускане на без‑
възмездна финансова помощ, както и проучва‑
не сред членовете на управителния комитет на
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програма „Марко Поло“ относно националните
схеми за подпомагане. По време на одита беше
установено, че липсват достатъчно подходящи
предложения за проекти, тъй като пазарната си‑
туация и условията за участие не са мотивирали
икономическите оператори да се възползват от
схемата. Половината от одитираните проекти не
са били достатъчно устойчиви. Една от основни‑
те констатации на одита беше установяването
на сериозни индикации за наличие на икономи‑
чески загуби от неефективно разпределение на
ресурсите — тоест проектите са щели да бъдат
предприети и без финансиране от страна на ЕС.
От 2003 г. програмите „Марко Поло“ I и II финан‑
сират проекти за предоставяне на транспорт‑
ни услуги с оглед прехвърляне на товарните
превози от шосейния към железопътния транс‑
порт, вътрешноводния транспорт и морския
превоз на къси разстояния. Програмите са част
от целите на транспортната политика на ЕС
за разработване на алтернативи на шосейния
превоз на товари. Общоприетата цел е да се
намали международният автомобилен товарен
превоз, като по този начин се постигне подо‑
бряване на екологичните характеристики на
транспорта на товари, намаляване на задръст‑
ванията и увеличаване на безопасността по
пътищата.

••Правилно ли са изразходвани средствата

за пътища от фондовете на политиката на
сближаване на ЕС? (СД № 5/2013) — ЕСП про‑
вери дали проектите за пътна инфраструктура
на фондовете на политиката на сближаване на
ЕС са постигнали своите крайни цели на една
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разумна цена. В рамките на одита бяха разгле‑
дани 24 съфинансирани пътни проекта в Герма‑
ния, Гърция, Полша и Испания на обща стойност
над 3 млрд. евро. В периода 2000—2013 г. на тези
четири държави членки са отпуснати най‑много
средства за пътища от политиката на сближава‑
не, като това представлява приблизително 62 %
от общото съфинансиране на пътища на ЕС.
Одитът обхвана автомагистрали (10 проекта),
високоскоростни пътища (10 проекта) и обик‑
новени двулентови главни пътища (четири
проекта). При одита беше установено, че всички
одитирани проекти са допринесли за увеличава‑
не на капацитета и качеството на пътните мрежи,
както и за намаляване на времето за пътуване
и повишаване на пътната сигурност. Въпреки
това целите на икономическото развитие не
бяха измерими, а освен това липсва информация
за въздействието на проектите върху местната
или националната икономика. Действителната
икономическа рентабилност при половината
проекти, измерена чрез използване на съот‑
ношението ползи/разходи, базирано на дейст‑
вителната цена и полза, е значително по‑ниска
в сравнение с допуснатите предположения във
фазата на планиране, които са със значително
по‑ниски стойности и/или по‑голям трафик.
Одиторите установиха, че поради прекалено
оптимистичните прогнози за трафика средна‑
та цена на километър при одитираните пътни
проекти в контекста на годишния обем трафик
е четири пъти по‑висока в Испания в сравнение
с Германия, като Полша и Гърция са между тези
две крайни стойности. Често избраният тип път
не е най‑подходящият спрямо трафика, който
обслужва. Предпочитани са автомагистрали,
дори в случаи, при които високоскоростни
пътища, които са 43 % по‑евтини, биха разреши‑
ли проблемите на трафика. ЕСП препоръча на
държавите членки да осигурят международна
конкуренция при проектите за строителство
и да ориентират своите системи за възлагане
на обществени поръчки към определяне на
най‑икономичните оферти.
В периода от 2000 г. до 2013 г. ЕС разпределя
около 65 млрд. евро от Европейския фонд за ре‑
гионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд за
съфинансиране на изграждането и обновяването
на пътища.

Програма „Марко Поло“ насърчава използването на морския
превоз на къси разстояния
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••Успял ли е Европейският фонд за приспосо-

бяване към глобализацията да предостави
европейска добавена стойност при повторното интегриране на съкратените работници?
(СД № 7/2013). ЕСП извърши оценка колко ефек‑
тивно Европейският фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ) допринася за предоставя‑
не на възможност на съкратените работници да се
завърнат на пазара на труда възможно най‑скоро.
Въпреки че на почти всички допустими за под‑
помагане работници са предложени персонали‑
зирани мерки и добре координирана подкрепа,
одиторите установиха при всички одитирани
случаи наличието на мерки за подпомагане на до‑
ходите, които държавите членки така или иначе са
щели да финансират. Подпомагането на доходите
представлява 33 % от възстановените разходи
при всички проверени случаи. Освен това липсват
подходящи данни за оценка относно ефектив‑
ността на изразходваните средства за повторна
интеграция на работниците на пазара на труда.
Европейският фонд за приспособяване към гло‑
бализацията е насочен към краткосрочни и ad
hoc извънредни ситуации. Подкрепата се състои
в обучения, помощи за самостоятелна заетост,
наставничество и преквалификация. Съфинан‑
сирането на мерки от Фонда е в размер на 50 %
или 65 %, като останалите средства се осигу‑
ряват от съответната държава членка. Между
март 2007 г. и декември 2012 г. Европейският
фонд за приспособяване към глобализацията е из‑
платил над 600 млн. евро на работници, загубили
работата си при масови съкращения вследствие
на структурни промени в световната търговия.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията под‑
помага работници, които са загубили работните си места
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••Преглед на прилагането на модела за „еди-

нен одит“ и използването от страна на
Комисията на работата на националните
одитни органи в областта на сближаването
(СД № 16/2013). С този одит ЕСП анализира до
каква степен Комисията може да разчита на
работата на националните одитни органи за
получаване на собствена увереност в областта
на сближаването и прави преглед на прилага‑
нето от Комисията на модела за „единен одит“
до края на 2012 г. По‑специално ЕСП провери
дали Комисията е използвала правилно инфор‑
мацията, предоставена от националните одитни
органи и дали е осигурила последователен
одитен подход чрез предоставените от нея
насоки и подкрепа за одитните органи. Освен
това ЕСП анализира разходите за засилените
механизми за одит, въведени през програмния
период 2007—2013 г.
„Единният одит“ има за цел да се предотврати
дублирането на работата, свързана с контрола,
и да се намалят общите разходи за дейностите
по контрол и одит на равнището на държавите
членки и на Комисията. Той също така има за цел
намаляване на административната тежест
за одитираните обекти. По прогнозни изчисле‑
ния на ЕСП около 860 млн. евро са изразходени
за одит на регионалната политика на ЕС от
държавите членки за периода 2007—2013 г. Това
съответства на 0,2 % от общия бюджет за реги‑
онална политика.
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Опазване и управление на природните ресурси
ЕС има широка компетентност и отговорности в областите на политика, засягащи земеделието и развитието
на селските райони, рибарството и околната среда. Предвидените разходи за периода 2007—2013 г. са в раз‑
мер на 413,1 млрд. евро, което представлява 42,3 % от общия бюджет на ЕС.
Три четвърти от тези разходи представляват преки плащания за земеделски производители и подпомагане
на селскостопанските пазари чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — първият стълб
на Общата селскостопанска политика (ОСП). Още една пета от средствата са предназначени за подкрепа от
ЕС за развитие на селските райони, което се финансира чрез Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) — вторият стълб на ОСП. Земеделието и развитието на селскостопанските райони
са обект на споделено управление между Комисията и държавите членки.

През 2013 г. ЕСП прие следните специални доклади
в тази област:

••Довело ли е подпомагането от страна на ЕС

на хранително‑вкусовата промишленост до
ефективно и ефикасно добавяне на стойност
към земеделските продукти? (СД № 1/2013).
ЕСП провери дали мярката е била изготвена
и приложена по начин, при който се осигурява
ефикасно финансиране на проекти, насочени
към ясно определени нужди, както и дали из‑
пълнението на мярката се наблюдава и оценява
така, че да е възможно демонстриране на резул‑
татите. ЕСП констатира, че проектите най‑вече са
позволили подобряване на финансовите резул‑
тати на предприятията, като е възможно някои
от одитираните проекти да са довели до създа‑
ване на известна добавена стойност. Това обаче
не се дължи на модела на прилаганата мярка
или на процедурите за подбор, използвани от
държавите членки. Липсват данни, които да де‑
монстрират, че подпомогнатите предприятия са
се нуждаели от субсидиране, или не е било ясно
кои конкретни цели на политиката се очаква да
се постигнат с отпускане на тези субсидии. ЕСП
заключи, че подпомагането не е било система‑
тично насочено към проекти, които ефективно
и ефикасно водят до добавяне на стойност към
земеделските продукти.
ЕС подпомага развитието на селските райони
в рамките на Общата селскостопанска поли‑
тика, като предоставя безвъзмездна финансова
помощ на предприятия, които се занимават
с преработка и продажба на земеделски проду‑
кти, посредством мярка, наречена „добавяне
на стойност към земеделските и горските

продукти“, имаща за цел подобряване на конку‑
рентоспособността на земеделието и горското
стопанство. За периода 2007—2013 г. бюджетът
на ЕС за тази мярка е в размер на 5,6 млрд. евро.
Тези средства се допълват от национално фи‑
нансиране, като общият размер на публичното
финансиране достига 9 млрд. евро.

••Постигнали ли са държавите членки и Ко-

мисията икономическа ефективност чрез
мерките за разнообразяване на икономиката
в селските райони? (СД № 6/2013). ЕСП извърши
оценка на това дали мерките са разработени
и приложени по начин, който води до техния
активен принос за растежа и заетостта, както
и дали са били избрани най‑ефективните и ефи‑
касни проекти за финансиране. Освен това ЕСП
разгледа дали наличните данни от мониторинг
и оценка са предоставили надеждна, пълна
и своевременна информация за резултатите от
мерките. В рамките на одита беше констатирано,
че като цяло Комисията и държавите членки са
постигнали икономическа ефективност чрез
мерките за разнообразяване на икономиката
в селските райони само до известна степен, тъй
като помощта не е била систематично насочвана
към проектите, за които вероятността да постиг‑
нат целта на мерките е била най‑голяма.
Средствата на ЕС за разнообразяване на ико‑
номиката в селските райони имат за цел да се
преодолеят идентифицирани проблеми в тези
райони, каквито са обезлюдяването, ограничени‑
те икономически възможности и безработица‑
та. В рамките на тази политика се предоставя
финансиране на хора и предприятия от земедел‑
ския сектор във връзка с проекти за подпомагане
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на растежа, заетостта и устойчивото разви‑
тие. Планираните разходи на ЕС за тези мерки
за периода 2007—2013 г. са 5 млрд. евро.

••Подпомагане от Европейския земеделски

фонд за развитие на селските райони за
подобряване на икономическата стойност на
горите (СД № 8/2013). В този доклад се оценява
дали подпомагането за развитие на селските
райони за подобряване на икономическата
стойност на горите е управлявано ефективно
и ефикасно. Одитът обхвана както Комисията,
така и избрани държави членки — Испания
(Галисия), Италия (Тоскана), Унгария, Австрия
и Словения, които общо представляват повече
от 50 % от общия размер на декларираните раз‑
ходи. Одитът разкри недостатъци в концепцията
на мярката, които значително възпрепятстват
нейното успешно прилагане — на равнището на
Комисията ситуацията в сектора на горското сто‑
панство в ЕС не е била специално анализирана

с цел да се обоснове предложението за конкрет‑
но финансово подпомагане за подобряване на
икономическата стойност на горите, принадле‑
жащи на частни собственици или общини. Освен
това основните характеристики на мярката не
са определени в правните разпоредби, по‑спе‑
циално значението на термините „икономиче‑
ска стойност на горите“ и „горско стопанство“.
Държавите членки са определили по различен
начин размера на горското стопанство, над
който се изисква план за управление на горите.
ЕСП констатира, че само някои от одитираните
проекти са повишили значително икономическа‑
та стойност на горите — или чрез подобряване
на стойността на земята (изграждане на горски
пътеки и пътища) или чрез подобряване на стой‑
ността на насажденията (лесовъдни операции
като резитба или прореждане).
Планираните разходи на ЕС за тази мярка за
периода 2007—2013 г. са 535 млн. евро.

Горите и горските площи представляват 40 % от общия размер на площите земя в ЕС
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••Обща селскостопанска политика: Успешни ли

са моделът и предоставянето на специфично
подпомагане, предвидено от член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета? (СД № 10/2013).
ЕСП провери дали въвеждането на подпомагане‑
то, предвидено от член 68, и начинът на при‑
лагането му през 2010 г. и 2011 г. (механизми за
управление и контрол) са съгласувани с Общата
селскостопанска политика (ОСП), дали са необ‑
ходими, подходящи и изпълнени в контекста на
задоволителна система за контрол. По време на
одита беше констатиран недостатъчния харак‑
тер на рамката, която е въведена да гарантира,
че предоставянето на помощта се извършва
единствено в ясно определени случаи. Комисията
контролира в много малка степен обосноваване‑
то на тези случаи, а държавите членки разполагат
с широки дискреционни правомощия за извърш‑
ване на обвързани с производството плащания.
По отношение на повечето случаи Комисията
не разполага с възможност за предприемане на
правно обвързващи действия, а държавите член‑
ки са длъжни единствено да уведомят Комисията
за взетите от тях решения. В резултат на това при‑
лагането на чл. 68 не винаги напълно съответства
на принципите на ОСП и няма достатъчно доказа‑
телства, че въведените мерки винаги са необхо‑
дими или подходящи, що се отнася до нуждата,
ефективността и размера на отпуснатата помощ.
В допълнение по време на одита беше констати‑
рано, че прилагането на мерките за подпомагане
по чл. 68 е засегнато от различни недостатъци,
като например слабости в административните
системи и системите за контрол, въведени с цел
гарантиране на правилното прилагане на съ‑
ществуващите мерки. Това се отнася също така
и до системите за управление, административния
контрол и проверките на място, в някои случаи
въпреки вече съществуващите трудно приложи‑
ми механизми за управление и контрол.
При въвеждането през 2003 г. на схемата за
единно плащане на държавите членки е разреше‑
но да запазят до 10 % от своя национален таван
в рамките на Общата селскостопанска полити‑
ка (ОСП) за специфично подпомагане, по‑специал‑
но да продължат да прилагат някои обвързани
с производството мерки за подпомагане на зе‑
меделските производители. Обхватът на това
специфично подпомагане е разширен с член 68 от
Регламент № 73/2009, който увеличава броя на
целите или дейностите, за които помощта
може да бъде отпусната. Общият бюджет за
периода 2010—2013 г. е в размер на 6,4 млрд. евро.
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••Как Комисията и държавите членки доказват

правилното разходване на бюджета на ЕС, отпуснат за политиката за развитие на селските
райони? (СД № 12/2013). ЕСП провери дали има
ясно заявени намерения относно определените
цели на разходите за развитие на селските райо‑
ни, както и дали е налична надеждна информа‑
ция, която да показва какво е било постигнато
с разходваните средства и доколко ефективно
е станало това. Ключов елемент за това е систе‑
мата за мониторинг и оценка, позната също като
обща рамка за мониторинг и оценка (ОРМО). ЕСП
достигна до заключението, че Комисията и дър‑
жавите членки не са показали в достатъчна сте‑
пен какво е постигнато по отношение на целите
на политиката за развитие на селските райони,
както и че липсва увереност, че бюджетът на ЕС
за развитие на селските райони е изразходван
правилно.
ЕС е отделил бюджет от почти 100 млрд. евро
за постигане на целите за развитие на селските
райони през финансовия период 2007—2013 г. Дър‑
жавите членки също са отделили 58 млрд. евро
от собствените си ресурси за съфинансиране на
програмите си за развитие на селските райони
(ПРСР). Държавите членки разработват ПРСР,
които се изпълняват от тях, след като бъдат
одобрени от Комисията.

Дейност на ЕСП

••Ефективен ли е компонентът „Околна среда“

на програма LIFE? (СД № 15/2013). ЕСП оцени
дали моделът и изпълнението на компонента
„Околна среда“ на програма LIFE са допринесли
за ефективността на програмата. Одиторите на
ЕС провериха проекти, финансирани в пери‑
ода 2005—2010 г., като посетиха съответните
отговорни служби на Комисията и пет държави
членки измежду най‑големите бенефициенти
на програма LIFE (Германия, Испания, Франция,
Италия и Обединеното кралство) с дял от 55 % от
общия бюджет и 15 % от нейните проекти. ЕСП
установи, че като цяло компонент „Околна сре‑
да“ на програма LIFE не действа ефективно, тъй
като не е достатъчно добре изготвен и изпълнен.
Текущата програма LIFE има среден годишен
бюджет в размер на 239 млн. евро за финансира‑
не на проекти — по‑малко от 1,5 % от общите
разходи на ЕС, свързани с околната среда. Това
представлява скромен бюджет за една амби‑
циозна цел: да се подпомогне разработването,
осъвременяването и изпълнението на полити‑
ката и законодателството на ЕС в областта
на околната среда. Около 50 % от този бюджет,
или 120 млн. евро, са предназначени за компо‑
нент „Околна среда“ на програма LIFE. Останала‑
та половина финансира другите два компонен‑
та — LIFE „Природа“ и LIFE „Информация“.
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••Надеждност на резултатите от проверките на

държавите членки на разходите в областта
на земеделието (СД № 18/2013). В този доклад
се оценява надеждността на статистическите до‑
клади на държавите членки, съдържащи резул‑
татите от административните проверки и про‑
верките на място. Разплащателните агенции на
държавите членки извършват административни
проверки относно заявленията за подпома‑
гане, с цел да проверят тяхната допустимост.
Те също така извършват проверки на място на
извадка от заявители. Откритите грешки водят
до намаления на размера на помощта, иска‑
на от заявителя. Държавите членки ежегодно
докладват на Комисията относно резултатите от
тези проверки, и въз основа на това Комисията
определя процента остатъчни грешки, с който се
представя прогнозното изчисление на нередно‑
стите при плащанията, направени след при‑
ключване на всички проверки. Статистическата
валидност на процента остатъчни грешки беше
включена в обхвата на одита. Този и предишни
одити на ЕСП, както и собствените одити на
Комисията, показват, че действащите системи за
административни проверки и проверки на място
са само частично ефективни и следователно
сериозно намаляват надеждността на инфор‑
мацията, предоставяна от държавите членки на
Комисията.
Комисията споделя отговорността за изпъл‑
нението на ОСП с държавите членки. В този
контекст разходите в областта на земеделие‑
то се администрират и изплащат от национал‑
ните или регионалните разплащателни агенции,
които се отчитат на Комисията. Независими
сертифициращи органи, определени от държа‑
вите членки, сертифицират пред Комисията го‑
дишните отчети на разплащателните агенции
и качеството на системите за контрол, въведе‑
ни от тези агенции.
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ЕС — фактор от световно значение
Дейностите на ЕС в областта на външните отношения се фокусират върху разширяването, подобряването на
нивото на стабилност, сигурност и просперитет в съседните на ЕС региони, активната работа за подпомагане
на устойчивото развитие на международно ниво, както и върху мерките за насърчаване на глобално полити‑
ческо управление и осигуряване на стратегическа и гражданска сигурност.
За периода 2007—2013 г. ЕС е заделил 55,9 млрд. евро за разходи за тези цели, което представлява 5,7 % от
общия бюджет. 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 2013 г. ЕСП прие следните специални доклади
в тази област:

••Сътрудничество на ЕС с Египет в областта

на управлението (СД № 4/2013). ЕСП разгледа
въпроса дали Европейската комисия и Евро‑
пейската служба за външни действия (ЕСВД)
са управлявали ефективно помощта от ЕС за
подобряване на управлението в Египет преди
и след въстанието от 2011 г. Като цяло ЕСВД и Ко‑
мисията не са успели да управляват ефективно
помощта от ЕС за подобряване на управлението
в Египет. Въпреки че преди въстанието Комиси‑
ята е включила много въпроси от областта на
правата на човека и демокрацията в плана за
действие ЕС‑Египет на Европейска политика за
съседство, тя не е успяла да постигне никакъв
напредък. Въпреки значителния размер на сред‑
ствата, предоставени под формата на бюджетна
подкрепа, този инструмент не е бил ефективен
в насърчаването на управлението на публичните
финанси. Липсата на прозрачност на бюджета,
неефективните одитни механизми и широкораз‑
пространената корупция представляват основ‑
ните слабости в Египет, които е необходимо да
бъдат преодолени. След края на въстанието пре‑
гледът на ЕПС не е довел до силно застъпване на
въпросите с правата на жените и малцинствата.

За периода 2007—2013 г. Египет е получил
от ЕС средства в размер на приблизително
1 млрд. евро. Тъй като над половината от тези
средства се насочват през държавната хазна
на Египет чрез механизъм за предоставяне на
помощ, наречен бюджетна подкрепа, до голяма
степен се разчита на управлението на публични‑
те финанси в страната.

••Директно финансово подпомагане от Европейския съюз за Палестинската власт
(СД № 14/2013) (вж. „Във фокус — одит на
изпълнението“);

Момичета в училище в Египет
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Във фокус — одит на изпълнението
Директно финансово подпомагане от Европейския съюз за Палестинската власт
От много години целият свят следи из‑
раелско‑палестинският мирен процес.
Европейският съюз не е изключение. Като
един от основните заинтересовани парт‑
ньори в региона, ЕС предоставя значително
подпомагане на окупираните палестински
територии. От 1994 г. насам ЕС е предос‑
тавил над 5,6 млрд. евро помощ за палес‑
тинския народ в подкрепа на основната
си цел — да съдейства за достигане до
„двудържавно“ решение с оглед прекратя‑
ване на израелско‑палестинския конфликт.
От 2008 г. насам най‑голямата програма
в окупираните палестински територии е ди‑
ректното финансово подпомагане (ДФП)
в рамките на механизма PEGASE, благода‑
рение на което са предоставени прибли‑
зително 1 млрд. евро финансиране в пери‑
Болница в Газа, където докторите са директни бенефициенти на ДФП от
ода 2008—2012 г. Програмата има за цел да
PEGASE
подпомогне Палестинската власт (ПВ) да се
справи със задълженията си към държавните служители, пенсионерите и уязвимите палестински семейства,
да поддържа основните обществени услуги и да подобри публичните финанси.
ЕСП извърши одит на изпълнението на това подпомагане. Одитът беше проведен в периода 1 юли — 31 де‑
кември 2012 г. и бяха събрани доказателства за оценка с помощта на документни проверки и събесед‑
вания, и най‑важното — чрез посещение на Източен Ерусалим и Западния бряг (Ramallah, Nablus, Jericho
и Tulkarem), както и на Газа с цел провеждане на събеседвания в бюрото на представителя на ЕС с отделни
институции бенефициенти и представители на Палестинската власт, международни донори, одитни фирми
и местни предприятия. Одиторите се срещнаха също така и с отделни учители, доктори и уязвими палес‑
тински семейства, които са били директни бенефициенти на ДФП от PEGASE. Специфичната среда е поста‑
вила одиторите в извънредни условия, свързани със забавяния, необходимост от притежаване на специ‑
фични разрешения за достъп и от транспорт с блиндирани коли, придружени от въоръжен ескорт.
Целта на одита беше да се оцени управлението от страна на Комисията и Европейската служба за външна
дейност (ЕСВД) на програмата за ДФП в рамките на механизма PEGASE. Одитът беше фокусиран върху мето‑
да за изготвяне на модел и прилагане, върху постигнатите резултати и тяхната устойчивост.
Одиторите достигнаха до заключението, че Комисията и ЕСВД са успели да осигурят директно финансово
подпомагане на ПВ при трудни обстоятелства, но редица аспекти на настоящия подход се нуждаят все
повече от основно преразглеждане, най‑вече защото тяхната устойчивост остава под съмнение. ЕСП счита,
че ПВ трябва да бъде насърчена да проведе повече реформи, по‑специално във връзка с нейната публична
администрация. Същевременно трябва да се намери начин да се ангажира Израел по‑активно, така че той
да предприеме доброволно необходимите стъпки за гарантиране ефективността на ДФП от PEGASE.
Въпреки че програмата е имала значителен принос за покриването на разходите за заплати на ПВ, увели‑
чаването на броя на бенефициентите и намаляването на средствата от други донори в ДФП от PEGASE води
до сериозни закъснения при изплащането на заплати от ПВ през 2012 г., което е причина за размирици сред
палестинското население.
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ДФП от PEGASE е допринесло за основните обществени услуги, но поради политическата ситуация в Газа съ‑
ществен брой държавни служители получават заплащане, без реално да ходят на работа и без да предоставят
обществени услуги. Комисията и ЕСВД не са се справили достатъчно добре с този проблем.
Въпреки големия размер на финансирането в рамките на ДФП от PEGASE Палестинската власт се е сблъскала
със сериозен бюджетен дефицит през 2012 г., който също така заплашва да подкопае реформите в областта
на управлението на публичните финанси. В крайна сметка заплахата за финансовата стабилност на ПВ може
до голяма степен да се припише на разнообразните пречки за икономическото развитие на окупираните
палестински територии, наложени от правителството на Израел. Тези пречки също така намаляват ефектив‑
ността на ДФП от PEGASE.
Въз основа на своите констатации ЕСП формулира серия от препоръка към ЕСВД и Комисията. Те включват
укрепване на програмирането на ДФП от PEGASE в бъдеще, намаляване на административните разходи чрез
използване на конкурентни тръжни процедури за договори, свързани с управлението и контрола на ДФП от
PEGASE; опростяване на системата за управление на ДФП от PEGASE, обуславяне на ДФП от PEGASE (по‑специ‑
ално, като то бъде свързано с конкретен напредък на ПВ във връзка с реформата на публичната администра‑
ция и управлението на публичните финанси) и прекратяване на финансирането на заплатите и пенсиите чрез
ДФП от PEGASE за държавните служители в Газа и насочването му към Западния бряг.
На последно място, ЕСП препоръчва на ЕСВД и Комисията, в сътрудничество с по‑широката донорска общ‑
ност, да ангажират по‑тясно Израел, в рамките на по‑широкомащабно сътрудничество между ЕС и Израел, за
да определят какви стъпки е необходимо да предприеме Израел, за да гарантира по‑голямата ефективност
на ДФП от PEGASE.
Публикуването на доклада беше съпроводено от голям политически и медиен интерес. Медийното отразява‑
не включи водещи заглавия в големите международни печатни издания, телевизионно отразяване и диску‑
сии в Европа, Близкия Изток, Азия, Северна и Южна Америка, Океания и блогосферата.
Докладът беше представен на Европейския парламент, който изцяло прие заключенията и препоръките на
ЕСП. Парламентът поиска от ЕСВД и Комисията да вземат спешно необходимите мерки за подобряване на
предоставянето на помощта за ПВ.

Одитен екип (от ляво надясно) Francis Joret, Fabrice Mercade, членът на ЕСП Hans Gustaf Wessberg, Jana Hošková и Светослав Христов
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••Подкрепа от страна на ЕС за управле-

нието в Демократична република Конго
(СД № 9/2013). В този доклад се оценява дали
подкрепата на ЕС за управлението съответства
на нуждите и дали успява да постигне планира‑
ните резултати, както и дали при изготвянето на
програмите на ЕС Комисията взема в предвид
в достатъчна степен ситуацията на нестабилност
в Демократична република Конго (ДРК). В об‑
хвата на одита беше включена подкрепата на ЕС
в периода 2003—2011 г. за процеса на провежда‑
не на избори, за реформата в сектора за сигур‑
ност (правосъдие и полиция) и в управлението
на публичните финанси, както и за децентра‑
лизацията. Заключението на ЕСП е, че ефектив‑
ността на помощта на ЕС за управлението в ДРК
е ограничена. Подкрепа на ЕС за управление:
подкрепата е част от една като цяло стабилна
стратегия за сътрудничество, която е насочена
към основните нужди на управлението на стра‑
ната и е постигнала определени резултати. Въ‑
преки това напредъкът е бавен, неравномерен
и като цяло ограничен. По‑малко от половината
програми са постигнали или има вероятност
да постигнат по‑голямата част от очакваните
резултати. В повечето случаи перспективата за
устойчивост е нереалистична.
Доброто управление е фундаментална европей‑
ска ценност и ключов елемент от политиката
на ЕС в областта на сътрудничеството за
развитие с трети страни. След възобновява‑
нето на структурното сътрудничество с ДРК
ЕС е осигурил около 1,9 млрд. евро помощ в пе‑
риода 2003—2011 г., като така се е превърнал
в един от най‑важните партньори за развитие
на страната.

••Помощ за развитие от Европейския съюз за

Централна Азия (СД № 13/2013). В този доклад
се оценява как Комисията и ЕСВД са планирали
и управлявали помощта за развитие за Централ‑
ноазиатските републики (Казахстан, Киргиз‑
стан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)
в периода 2007—2012 г. Одитът установи, че
Комисията и ЕСВД, работейки в трудни условия,
са положили сериозни усилия да планират и из‑
пълнят програмата за предоставяне на помощ
за развитие от ЕС в Централна Азия, заложена
в документа за регионална стратегия (ДРС) от
април 2007 г. Планирането и отпускането на
помощта като цяло са задоволителни, но изпъл‑
нението — в по‑малка степен.
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Между 1991 и 2013 г. ЕС е отпуснал над
2,1 млрд. евро помощ за развитие и хуманитарна
помощ за тези държави, от които 750 млн. евро
са предназначени за периода 2007—2013 г.
От 2007 до 2012 г. Комисията е изплатила помощ
за развитие в размер на 435 млн. евро за Цен‑
трална Азия, като Киргизстан и Таджикистан са
основните бенефициенти на тези средства.

••Финансиране от ЕС на борбата с изменението

на климата в контекста на външната помощ
(СД № 17/2013). В този доклад се оценява дали
Комисията е управлявала добре свързаните
с климата разходи от бюджета на ЕС и от Евро‑
пейските фондове за развитие (ЕФР). По време
на одита беше констатирано, че Комисията
е фокусирала своите програми за подпомагане
върху подходящи приоритети, но са необходими
значителни допълнителни усилия за гарантира‑
не на допълняемостта на програмите, ръководе‑
ни от ЕС и от държавите членки, и за предотвра‑
тяване и борба с корупцията.
През 2009 г. развитите държави одобряват пла‑
на „Финансиране за незабавен старт“ (Fast‑start
Finance) на стойност 30 млрд. щатски долара за
периода 2010—2012 г., и се ангажират в дългосро‑
чен план за 100 млрд. щатски долара на година
до 2020 г. Комисията и държавите членки на ЕС не
са постигнали договореност относно това как
да изпълнят дългосрочния си ангажимент, а не
е изяснена и степента, до която е изпълнен ан‑
гажиментът на ЕС за „финансиране за незабавен
старт“. В ЕС не е постигнато единодушно съгла‑
сие относно това как да се дефинира финанси‑
рането на борбата с изменението на климата,
и все още не е въведена ефективна система за
мониторинг, докладване и проверка.
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Приходи / собствени ресурси на ЕС
По‑голямата част от приходите на ЕС се изчисляват на основата на макроикономически статистически данни
и разчети, предоставяни от държавите членки. Одитът на ЕСП по отношение на редовността на операциите,
свързани с вноските на база БНД и ДДС, обхваща действията на Комисията за обработване на данните, пре‑
доставени от държавите членки, а не първоначалното изготвяне на тези данни.

През 2013 г. ЕСП прие следния специален доклад
в тази област:

••Подобряване на данните за брутния национа-

лен доход (БНД) — прилагането на по‑структуриран и по‑добре насочен подход би увеличило ефективността на извършваната от
Комисията верификация (СД № 11/2013). ЕСП
оцени дали извършената от Комисията верифика‑
ция на данните за БНД, използвани за целите на
собствените ресурси, е била добре структурирана
и насочена. ЕСП заключи, че извършената от Ко‑
мисията верификация на данните за БНД не е била
достатъчно структурирана и насочена. Комисията
не е планирала и не е приоритизирала правилно
своята дейност, не е приложила последовате‑
лен подход при извършването на верификация
в различните държави членки и не е извършила
достатъчно дейност на това равнище. Освен това
резултатите от верификацията на Евростат не
са докладвани по подходящ начин. Препоръки‑
те в доклада могат да спомогнат за правилното
изчисляване и справедливото разпределяне на
вноските на държавите членки в бюджета на ЕС.
Също така те могат да увеличат ефективността на
извършваната от Комисията дейност. Комисията
е изразила съгласие относно необходимостта от
предприемане на действия.

Бюджетът на ЕС се финансира от собствени
ресурси и други приходи. Съществуват три
категории собствени ресурси — традиционни
собствени ресурси (вносни мита и налози върху
производството на захар), собствени ресурси,
изчислени на базата на данъка върху добавената
стойност (ДДС), събиран от държавите член‑
ки, и собствени ресурси, базирани върху БНД на
държавите членки. Приходите на база БНД на
държавите членки са се увеличили от около 50 %
в бюджета през 2002 г. (46 млрд. евро) на 70 %
през 2012 г. (98 млрд. евро).
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Проследяване на изпълнението на препоръките от предходни доклади
Основният начин, по който ЕСП допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, е чрез фор‑
мулирането на препоръки. През 2013 г. ЕСП прие своя втори специален доклад относно проследяването на
предприетите действия по предходни специални доклади.

••В доклада за 2012 г относно проследяването

на предприетите действия по специалните
доклади на Европейската сметна палата
(СД № 19/2013) се оценява дали Комисията
предприема адекватни последващи действия
по одитните препоръки, отправени от ЕСП
в нейните специални доклади, публикувани
в периода 2006—2010 г. Одитът беше извършен
въз основа на извадка от 62 препоръки от десет
специални доклада. ЕСП оцени действията, пред‑
приети от Комисията в отговор на тези препоръ‑
ки. Одитът показа, че препоръките са били взети
предвид — Комисията изцяло е изпълнила или
е изпълнила в повечето отношения 83 % от раз‑
гледаните препоръки, 12 % са били изпълнени
в някои отношения, а 5 % не са били изпълнени.

Одитори на ЕС на път за извършване на одит на място на бенефициент

Съгласно международните одитни стандарти
проследяването на предприетите действия по
одитните доклади се приема за крайния етап на
цикъла на одита на изпълнението — планиране,
изпълнение и проследяване. На стр. 41 може да
намерите повече информация относно просле‑
дяването на действията, предприети във връзка
с препоръките на ЕСП.
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Становища и други документи
през 2013 г.
ЕСП допринася за подобряване на финансовото
управление на ЕС чрез своите становища относно
предложенията за ново или изменено законода‑
телство с финансово отражение. Становищата се
изготвят по искане на другите институции на ЕС и се
използват в работата на законодателните органи —
Европейския парламент и Съвета. ЕСП изготвя също
така становища и по други въпроси по собствена
инициатива. През 2013 г. бяха изготвени две писма от
председателя на ЕСП. Едното е в отговор на искане
от страна на Съвета за обобщение на констатациите
на ЕСП от специфичните годишни доклади относно
агенциите, другите органи и съвместните предприя‑
тия на ЕС (вж. стр. 12). Във второто писмо се разглеж‑
дат предложенията на Съвета относно създаване
на единен надзорен механизъм над кредитните
институции.
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••Финансовия регламент, приложим за 11-ия Евро‑

пейски фонд за развитие (Становище № 3/2013); и

••изменението на финансовите правила, приложи‑
ми за общия бюджет на ЕС относно преноса на
бюджетни кредити за някои категории разходи
(Становище № 4/2013).

Пълният текст на становищата е публикуван на
уебсайта на ЕСП: http://eca.europa.eu на всички офици‑
ални езици на ЕС.

През 2013 г. ЕСП прие четири становища, обхващащи
няколко важни области:

••статута и финансирането на европейските поли‑
тически партии и на европейските политически
фондации (Становище № 1/2013) (вж. карето);

••измененото предложение за регламент относно

определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство, обхванати от общата страте‑
гическа рамка, и относно определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохези‑
онния фонд (Становище № 2/2013);

4 становища

приети през 2013 г.
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Становище № 1/2013 относно предложението за регламент относно
статута и финансирането на европейските политически партии и на
европейските политически фондации
През 2012 г. общо 13 политически партии и 12 политически фондации на европейско ниво са получили
финансиране от общия бюджет на ЕС. На политическите партии се предоставя финансиране от 2004 г.
насам, а политическите фондации започват да получават средства през 2007 г. Средствата се управляват от
Европейския парламент.
Предложението за регламент относно статута и финансирането на европейските политически партии и на
европейските политически фондации предоставя на тези организации европейски правен статут. В бъдеще
регистрацията на такъв статут от Европейския парламент ще бъде условие за получаване на средства от
бюджета на ЕС.
Предложенията на Комисията са насочени към премахване на редица недостатъци в прилаганите понасто‑
ящем разпоредби. Следва да се преодолеят обаче и някои други проблеми, за да се насърчи европейската
политическа култура на независимост, отчетност и отговорност, да се засили контролът и да се избегнат
потенциални злоупотреби с правилата за финансиране.
В една от своите констатации ЕСП отбелязва, че регламентът трябва ясно да определи какво се разбира под
дарения, вноски или заеми за европейска политическа партия. Тя препоръчва също така по отношение на
санкциите, свързани с нарушаване на правилата, да се възприеме подход, който оставя по‑малка свобода
на преценка, а регламентът да предвижда размерът на глобата да бъде кратно произведение на съответни‑
те нередовни суми, без да се определя максимална стойност.
Предложението за регламент изисква политическите партии и фондации да представят своите годишни
финансови отчети в съответствие с приложимото право в държавата членка, в която е тяхното седалище.
ЕСП констатира обаче, че с цел по‑голяма съпоставимост и прозрачност е препоръчително да се въведе
стандартизирано представяне на отчетите на основата на текущо начисляване и задължения за подробно
докладване, като се използва задължителен модел, приложим за всички политически партии и фондации,
независимо от действащото право в държавата членка, в която е тяхното седалище.
ЕСП отбелязва също така, че регламентът следва ясно да посочва, че външният одитор на ЕС е компетентен
за одитиране на тези средства.
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Отношения със заинтересованите страни
Приносът на ЕСП за подобряване на управленската
отговорност на ЕС зависи до голяма степен от начи‑
на, по който нейната работа и продукти се използват
от основните ѝ партньори в процеса на отчетност.
Тези партньори са политическите органи, отговорни
за публичния надзор над използването на средства‑
та на ЕС (т.е. Европейският парламент, Съветът на ЕС
и националните парламенти). В стратегията на ЕСП
за периода 2013—2017 г. се предвижда подобряване
на вътрешните разпоредби относно наблюдението
на външните промени и управлението на отношени‑
ята с партньорите на ЕСП.
Председателят и членовете на ЕСП подържат редов‑
ни контакти с комисиите на Европейския парламент,
по‑специално с Комисията по бюджетен контрол
(CONT). През 2013 г. председателят на ЕСП Caldeira
взе участие в пет заседания на CONT, както и в
известен брой пленарни заседания на Европейския
парламент. Неговото участие включи представяне на
годишната програма на ЕСП, годишни доклади, както
и нейни становища и други документи.
През 2013 г. други членове на ЕСП са взели дума‑
та 68 пъти в 15 заседания на Комисията по бюджетен
контрол във връзка с годишни или специални докла‑
ди на ЕСП относно специфични въпроси от изпълне‑
нието на бюджета и/или политиките. Обсъжданията
в рамките на тези заседания са довели до изготвянето
на доклади от отделни членове на CONT относно
специалните доклади на ЕСП, включително проекто‑
доклад относно специалните доклади на Сметната
палата в контекста на процедурата по освобождаване
от отговорност на Комисията за 2012 г. По различни

Годишна среща на ЕСП и комисията CONT, Люксембург, октомври 2013 г.
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поводи членовете на ЕСП са представили специални
доклади пред други комисии на Европейския парла‑
мент, в т.ч. в областта на земеделието и развитието.
В допълнение през 2013 г. е продължена традицията
за съвместни срещи между членове на CONT и ЕСП.
През 2013 г. CONT започна обсъждане на доклад от‑
носно бъдещата роля на Европейската сметна пала‑
та. ЕСП приветства изразената в този доклад гледна
точка, че всяка реформа на Сметната палата следва
да бъде разглеждана в по‑широкия контекст на пре‑
дизвикателствата за подобряване на управленската
отговорност на ЕС. ЕСП приветства възможностите
да предприема действия по въпросите от нейната
компетенция. Те се отнасят основно до нейната дей‑
ност, отношенията ѝ със заинтересованите страни
и използването на ресурсите ѝ. В много случаи ЕСП
вече е предприела някои инициативи в съответните
области като част от процеса за прилагане на нейна‑
та стратегия за периода 2013—2017 г.
ЕСП си сътрудничи също така със Съвета в неговите
различни конфигурации и дейности. През 2013 г.
председателят на ЕСП представи годишните доклади
пред Съвета по икономически и финансови въпроси,
а членовете на ЕСП редовно са канени да представят
специални доклади пред комисиите на Съвета.
Осигуряването на ефективни работни отношения
с националните парламенти е приоритет за ЕСП.
Членовете на Сметната палата често представят
нейните годишни доклади в различните държави
членки. Комисиите по европейски въпроси и финан‑
сов контрол към националните парламенти редовно
са информирани относно дейностите на ЕСП. Делега‑
ции от няколко национални парламента са посетили
ЕСП през годината, в т.ч. г‑н Yannakis Omirou, предсе‑
дател на Камарата на представителите на Кипър.
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Сътрудничество с други върховни
одитни институции
ЕСП сътрудничи с други върховни одитни институ‑
ции (ВОИ) предимно чрез:

••Контактния комитет на ВОИ на държавите
членки на ЕС;

••мрежата на ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС; и

••международните организации на институци‑

ите, извършващи одит на публични средства,
най‑вече Международната организация на вър‑
ховните одитни институции (ИНТОСАЙ) и нейна‑
та регионална европейска група (ЕВРОСАЙ).

Контактен комитет на Върховните
одитни институции на държавите
членки на ЕС
Съгласно Договора за ЕС Сметната палата и нацио‑
налните одитни институции на държавите членки
осъществяват сътрудничество, основаващо се на
доверие и взаимно зачитане на независимостта. ЕСП
активно си сътрудничи с ВОИ на държавите членки
чрез рамката на Контактния комитет, която пред‑
вижда ежегодно заседание и формиране на различ‑
ни работни групи, мрежи и оперативни групи за раз‑
глеждане на специфични въпроси от общ интерес.
През май 2013 г. ЕСП беше домакин на извънредно
заседание на Контактния комитет, председателст‑
вано от ВОИ на Литва, чиято цел беше да се обсъдят
и следят отблизо развитията във връзка с Иконо‑
мическия и паричен съюз и икономическото упра‑
вление на ЕС. На тази среща Контактният комитет
изготви и одобри изявление относно значението
на подходящи механизми за одит и отговорност за
отчитане в Икономическия и паричен съюз и иконо‑
мическото управление на ЕС.
Редовното годишно заседание за 2013 г., проведено
през октомври във Вилнюс (Литва), беше фокусира‑
но върху две основни теми: семинар относно ролята
на ВОИ за подобряване на управленската отговор‑
ност в контекста на новата финансова рамка за
периода 2014—2020 г. и новия Финансов регламент,
както и последните развития във връзка с новото
икономическо управление.

Контактният комитет на върховните одитни институции на Европейския съюз, Литва, октомври 2013 г.
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Мрежа на ВОИ на страните
кандидатки и потенциални
кандидатки за членство в ЕС
ЕСП си сътрудничи с ВОИ на страните кандидатки
и потенциални кандидатки за членство в ЕС по‑
средством мрежа2, която е подобна на Контактния
комитет.
През ноември 2013 г. ЕСП съпредседателства сре‑
щата на мрежата на председателите в Черна гора.
Целта на срещата беше да се определят приоритет‑
ните теми при очертаването на новия работен план
на мрежата въз основа на резултатите от нейните
предишни дейности. Срещата беше предшествана от
конференция относно отношенията между върхов‑
ните одитни институции и националните парламен‑
ти, в която ЕСП активно участва.

Друго сътрудничество
През 2013 г. ЕСП продължи активната си ангажи‑
раност и принос към дейностите на ИНТОСАЙ
и ЕВРОСАЙ.
След като през 2004 г. ЕСП стана пълноправен член
на ИНТОСАЙ, тя изпълнява пълноценна и активна
роля в нейните дейности и участва в нейните раз‑
лични комитети и работни групи.
През 2013 г. ЕСП продължи своята работа по Цел
№ 1 на ИНТОСАЙ (Професионални стандарти) като
член на:

••подкомитета за финансов одит, подкомитета за
одит на съответствието и подкомитета за одит
на изпълнението;

••проекта за контрол на качеството на одита
и проекта за хармонизиране.

По отношение на Цел № 2 на ИНТОСАЙ (Изграждане
на капацитета), ЕСП:

••даде своя принос и експертен опит за работата

на подкомитета по насърчаване на добри прак‑
тики и осигуряване на качество чрез добровол‑
ни партньорски оценки; и

••проследи работата на подкомитета за насърча‑
ване на по‑активни дейности за изграждане на
капацитет сред членовете на ИНТОСАЙ.

Budva, Черна гора

2

От януари 2014 г. мрежата включва пет страни кандидатки
(бившата югославска република Македония, Исландия,
Черна гора, Сърбия и Турция) и две страни — потенциални
кандидатки (Албания и Босна и Херцеговина). През
ноември 2013 г. Косово* е прието да участва в мрежата
като наблюдател.

*

Това название не засяга позициите по отношение на
статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за
сигурност на ООН и становището на Международния съд
относно обявяването на независимост от страна на Косово.
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По отношение на Цел № 3 на ИНТОСАЙ (Споделяне
на знания), от 2008 г. насам ЕСП председателства
работната група на ИНТОСАЙ по отговорността
за отчитане и одита на свързаната с бедствия помощ. През октомври 2013 г. конгресът на ИНТОСАЙ
(ИНКОСАЙ) одобри основния резултат от дейността
на работната група под формата на пет междуна‑
родни стандарта на върховните одитни институции
(МСВОИ), включени в новите серии 5500-5599 на
насоките за одит на отпусканата при бедствия
помощ, както и насоки на ИНТОСАЙ за добри прак‑
тики (INTOSAI GOV) за интегрирана рамка за фи‑
нансова отчетност за свързаната с бедствия помощ
и хуманитарна помощ. След одобряването на тези
важни документи работната група беше закрита.
ЕСП участва също така:

••като член на управителния комитет на работната
група на ИНТОСАЙ относно одита в областта на
околната среда; и

••в работната група на ИНТОСАЙ относно финан‑

совата модернизация и нормативната реформа
(предишна оперативна група по въпросите на
световната финансова криза).

През октомври 2013 г. ЕСП участва в XXI конгрес на
ИНТОСАЙ (ИНКОСАЙ) в Пекин, Китай, където беше
представлявана от председателя Vítor Caldeira, Gijs
de Vries (член на ЕСП и ръководител на работната
група относно отговорността за отчитане в конте‑
кста на свързаната с бедствия помощ) и Henrik Otbo,
член на ЕСП.

През 2013 г. ЕСП участва в XL среща на управителния
съвет на ЕВРОСАЙ след назначаването ѝ като член
на този съвет през 2011 г. и продължи да се ангажи‑
ра активно в работните и оперативните групи на
ЕВРОСАЙ. ЕСП:

••взе участие в 11-та годишна среща на работната
група на ЕВОСАЙ относно одита в областта на
околната среда.

••участва във втората среща на оперативната

група на ЕВРОСАЙ по одит и етика, и организира
и прие семинара на ЕВРОСАЙ за контрола на
свързаните с етиката въпроси; и

••взе участие в първия конгрес на ЕВРОСАЙ Young
(YES).

В рамките на съвместните конференции между ре‑
гионалните работни групи на ИНТОСАЙ ЕСП участва
активно в IV‑та съвместна конференция на ЕВРО‑
САЙ‑АРАБОСАЙ, насочена към модерните предизви‑
кателства за изграждането на капацитет на ВОИ. ЕСП
допринесе за дейността с изготвяне на документ по
страни относно тема № I — Отговорности на върхов‑
ните одитни институции, произтичащи от Резолюция
А/66/209 от 22 декември 2011 г. на Общото събрание
на ООН.

ЕСП продължи своята ангажираност в проекта
IntoSAINT — инструмент за самооценка, ръководен
от ВОИ на Нидерландия под егидата на ИНТОСАЙ.
През 2013 г. в ЕСП беше проведен семинар за са‑
мооценка на почтеността под модераторството на
колеги от ВОИ на Норвегия и Нидерландия.

XXI конгрес на ИНТОСАЙ (ИНКОСАЙ), Китай, октомври 2013 г.
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Нови международни насоки за предоставяне и одит на хуманитарна
помощ след бедствия.
Все по‑честите бедствия по света и нарастващото им отражение върху хората и икономиката са довели
до значително увеличение на размера на хуманитарната помощ през последните години. Въпреки това
дълго време липсват специфични насоки относно одита на свързаната с бедствията помощ. ИНТОСАЙ
реагира, като създаде работна група по отговорността за отчитане и одита на свързаната с бедствия
помощ. Тя се председателства от ЕСП, която публикува нови насоки за донори, бенефициенти и одитори
на свързаната с бедствия хуманитарна помощ.
Новите насоки, наречени INTOSAI GOV 9250 и сериите 5500 на МСВОИ имат за цел подобряване на прозрачността и управленската отговорност на свързаното с бедствия подпомагане и друга хуманитарна
помощ.
Насоките INTOSAI GOV 9250 подпомагат организациите, предоставящи помощ (донори и много‑
странни организации, участващи в насочването на средствата), както и получателите на хуманитарната
помощ, да идентифицират, изяснят и опростят потока на помощта между тях. Всяка организация,
предоставяща подпомагане, както и всеки получател на хуманитарна помощ („заинтересовани страни“)
следва да изготви таблица с леснодостъпни данни, които показват произхода на средствата, както и на
кого и за каква цел са изплатени.
Сериите 5500 на МСВОИ определят правила и добри практики относно намаляването на риска от бедствия
и предоставянето на помощ след бедствия, които да подпомогнат ВОИ за ограничаване на въздействието
от бедствията и за подобряване на ефективността, икономичността и ефикасността на помощта.
Преди публикуването им новите насоки бяха прегледани от около 30 организации (ВОИ, Организацията
на обединените нации и други международни организации, правителства и НПО) и бяха посрещнати
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с широка и ентусиазирана подкрепа.

Значими събития
Откриване на новата сграда на ЕСП
На 8 май 2014 г. новата сграда на ЕСП беше офи‑
циално открита от министър‑председателя на
Люксембург Juncker, държавния министър Perry,
представляващ ирландското председателство на
Съвета, и председателя на ЕСП Caldeira. Сред посети‑
телите бяха архитектите на сградата и участващите
в нейния строеж, представители на институциите
на ЕС и на градската администрация на Люксембург,
бивши членове на ЕСП, както и председатели на вър‑
ховните одитни институции на държавите членки.
Официалното откриване отбеляза приключването на
проекта К3, завършен в срок и в рамките на предви‑
дения бюджет, както и за първи път от много години
събирането на едно място на всички служители
на ЕСП.
По същия повод ЕСП беше домакин на извънредното
заседание на ръководителите на върховните одитни
институции на държавите членки на ЕС с оглед на
срещата на Европейския съвет през юни 2013 г. Беше
подчертана важността да се осигурят подходящи
механизми за одит и управленска отговорност за
Икономическия и паричен съюз, както и за банковия
съюз. За повече информация вж. стр. 31.

Jean‑Claude Juncker произнася реч при откриването на новата
сграда на ЕСП, Люксембург, май 2013 г.

Herman Van Rompuy произнася реч на конференцията в ЕСП
относно управлението и управленската отговорност, Люксембург,
септември 2013 г.

Отбелязване на 35-та годишнина
на ЕСП с конференция относно
управлението и управленската
отговорност
Като част от отбелязването на 35тата годишнина от
създаването си, ЕСП беше домакин на конференция
относно европейското управление и управлен‑
ска отговорност в своето седалище в Люксембург,
на 12 септември 2013 г.
Конференцията събра представители на академич‑
ната общност и на институциите на ЕС в дискусия
относно европейското управление, като бяха взети
предвид основите на управленската отговорност
на финансово и политическо ниво. В основното си
изказване председателят на Европейският съвет
Herman Van Rompuy отбелязва, че в трудни пе‑
риоди гражданите основателно могат да очакват
трудно спечелените им данъци да бъдат ефективно
усвоени. В своята реч председателят на ЕСП Vítor
Caldeira призна за наличието на трудности, свърза‑
ни с подобряването на управленската отговорност
относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС.
Конференцията приключи с кръгла маса и дебат
между експерти в тази област: Patrick Dunleavy,
преподавател по политически науки и публични
политики в London School of Economics and Political
Science; Michael Theurer, председател на комисията
по бюджетен контрол на Европейския парламент;
Pablo Zalba Bidegain, заместник‑председател на
комисията по икономически и парични въпроси на
Европейския парламент; Mark Bovens, преподава‑
тел по публична администрация в Utrecht University
School of Governance; и Gijs de Vries, член на Европей‑
ската сметна палата.
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Г‑жа Hoezen е изследовател с опит от Нидерландия.
Тя защитава докторската си степен през юни 2012 г.
в Университета на гр. Туенте, Нидерландия. Според
конкурсната комисия за наградата за 2012 г. дисер‑
тацията на г‑жа Hoezen допринася за одита в пуб‑
личния сектор, като разработва метод, приложим
за изследванията на ефективността, включително
нов изказ на посланията на политиките, очакванията
спрямо прилагането на механизма и измерването на
действителните резултати.

Церемония по награждаването в ЕСП (от ляво надясно) John
Wiggins, бивш член на ЕСП, Mieke Hoezen, лауреат на наградата,
и Vítor Caldeira, председател на ЕСП, Люксембург, юни 2013 г.

Награда Fabra Vallés за 2012 г. на
Европейската сметна палата за
изследвания в областта на одита на
публичния сектор
На 25 юни 2013 г. ЕСП награди г‑жа Mieke Hoezen
в рамките на второто издание на наградата на ЕСП
за изследвания в областта на одита на публичния сектор. Целта на тази награда е да бъде стимул
и признание за изследванията на въпросите, свър‑
зани с одита на публичния сектор. През 2013 г. с тази
награда беше отдадена почит към паметта на Juan
Manuel Fabra Vallés (1950—2012 г.), бивш председател
на ЕСП, който посредством своята работа и пример
допринесе за репутацията на ЕСП като европейска
институция с водеща роля в развитието на публич‑
ния одит.
На публичната церемония г‑жа Hoezen представи
своята академичен труд, озаглавен The competitive
dialogue procedure: negotiations and commitment in
inter‑organisational construction projects. документът
представлява изследване на ефективността на един
европейски инструмент — състезателния диалог
в рамките на процедурите за възлагане на общест‑
вени поръчки.
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Колегиален орган на ЕСП
Колегиалният орган на ЕСП се състои от един член
от всяка държава членка. В съответствие с Договора
за функционирането на Европейския съюз членове‑
те на ЕСП се избират за мандат от шест години, който
може да бъде подновяван.
Членовете се назначават в един от петте одитни
състава. Съставите приемат одитни доклади и стано‑
вища и вземат решения по по‑широки стратегически
и административни въпроси. Всеки член на ЕСП носи
отговорност за собствените си задачи, които са свър‑
зани най‑вече с одита. Съответната одитна дейност
се извършва от одиторите на ЕСП в координация с от‑
говорния член, който се подпомага от служителите

Колегиалният орган на ЕСП в края на 2013 г.
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отсвоя кабинет. Той или тя представя доклада за при‑
емане пред одитния състав и/или колегиалния орган
на Сметната палата, а след това и пред Европейския
парламент и Съвета, и ако е необходимо — и пред
други заинтересовани страни, в т.ч. медиите.
През 2013 г. след номиниране от съответните държави
членки и след консултации с Европейския парламент,
Съветът на Европейския съюз назначи трима нови
членове на Европейската сметна палата. Двама нови
членове се присъединиха към ЕСП: през януари г-жа
Илиана Иванова (България) и през юли г-н George
Pufan (Румъния). На 1 юли 2013 г. Хърватия стана 28-та
държава членка на ЕС и ЕСП прие своя първи хърват‑
ски член, г‑н Neven Mates.
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ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
31/12/2013

Председател
Vítor Manuel
da SILVA CALDEIRA
Португалия

Одитен състав I — Опазване и управление на природните ресурси
Ръководител

Ioannis
SARMAS

Jan
KINŠT

Michel

CRETIN
Франция

Гърция

Чехия

Augustyn
KUBIK
Полша

Rasa
.
BUDBERGYTE

Литва

Kevin
CARDIFF

Ирландия

Одитен състав II — Структурни политики, транспорт и енергетика
Ръководител

Henri
GRETHEN

Люксембург

Lazaros S. LA
ZAROU

Harald
NOACK

Кипър

Německo

Harald
WÖGERBAUER
Австрия

Ville
ITÄLÄ

Финландия

Илиана
ИВАНОВА
България

Одитен състав III — Външни дейности
Ръководител

David
BOSTOCK

Karel
PINXTEN

Szabolcs
FAZAKAS

Обединено

Белгия

Унгария

Gijs M.
de VRIES

Нидерландия

Hans Gustaf
WESSBERG

Швеция

Одитен състав IV — Приходи, изследвания и вътрешни политики, институции и органи на Европейския съюз
Ръководител

Louis
GALEA

Milan Martin
CVIKL

Ladislav
BALKO

Малта

Словакия

Словения

Pietro
RUSSO

Италия

Baudilio TOMÉ
MUGURUZA
Испания

George
PUFAN

Румъния

Състав CEAD — Координация, оценка, увереност и развитие
Ръководител

Igors
LUDBORŽS

Ръководител

Kersti
KALJULAID
Естония

Henrik
OTBO
Дания

Neven
MATES

Хърватия
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Нова стратегия за периода 2013—2017 г.: постигнат напредък
През 2013 г. ЕСП започна изпълнението на своята стратегия за периода 2013—2017 г. Целта на ЕСП за този
период е максимално увеличаване на приноса ѝ във връзка с отговорността за публично отчитане в ЕС. За
постигането на тази цел основните приоритети са:
•• фокусиране на продуктите на ЕСП върху подобряване на управленската отговорност на ЕС;
•• сътрудничество с партньори с цел повишаване на приноса на ЕСП към управленската отговорност на ЕС;
•• по‑нататъшно развитие на ЕСП като професионална одитна институция;
•• използване по възможно най‑добър начин на знанията, уменията и експертния опит на ЕСП;
•• демонстриране на резултатите от работата и управленската отговорност на ЕСП.
През периода 2013—2017 г. ЕСП ще фокусира своите доклади, становища, констатации и оценки върху необ‑
ходимостта от:
•• укрепване на разпоредбите, свързани с отговорността за публично отчитане и одит;
•• подобряване на финансовото управление и докладването относно изпълнението и въздействието на
бюджета на ЕС, и
•• укрепване на модела на политиките и разходните програми на ЕС.
През 2013 г. прилагането на стратегията на ЕСП беше фокусирано върху:
•• преразглеждане и актуализиране на годишния доклад относно изпълнението на бюджета на ЕС за фи‑
нансовата 2014 година и след това;
•• подобряване на подбора и планирането на одити посредством въвеждането на нова програмна систе‑
ма, позволяваща на ЕСП да се концентрира по по‑ефективен начин върху стратегическите приоритети
и нуждите на заинтересованите страни.
•• удовлетворяване на търсенето на аналитични доклади по широкообхватни въпроси, свързани с разход‑
ването на публични средства в ЕС, чрез стартирането на два обзорни прегледа, които ще бъдат публи‑
кувани през 2014 г. — единият относно пропуските в управленската отговорнсот на ЕС, а другият във
връзка с общите рискове при финансовото управление на ЕС;
•• развиване и допълнително професионално усъвършенстване на външната комуникация и отношенията
със заинтересованите страни посредством специфични мерки, които ще се приложат през 2014 г.;
•• подобряване на одитната практика на ЕСП в областта на одитите на изпълнението чрез извършване на
външна партньорка проверка от върховните одитни институции на Германия, Франция и Швеция, чиито
резултати ще бъдат публикувани в началото на 2014 г.;
•• увеличаване на ефикасността чрез подготвяне на предложения за по‑добро разпределяне на одитните
функции и отговорности и оптимизиране на процедурите за одит на изпълнението; и
•• изменение на ключовите показатели за изпълнение на ЕСП с цел подобряване на измерването на ре‑
зултатите от дейността на ЕСП (стр. 40—43).
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Измерване на резултатите от дейността на ЕСП

Качество и въздействие на работата
на Палатата
ЕСП оценява качеството и въздействието на своите
доклади въз основа на оценки на заинтересованите страни, прегледи от експерти и проследяване на изпълнението на препоръките, които тя
отправя за подобряване на финансовото управление
на ЕС. Добавен е нов КПИ за измерване на присъствието на ЕСП в медиите.

От 2008 г. ЕСП прилага ключови показатели за изпъл‑
нение (КПИ) с цел информиране на ръководството за
напредъка при постигане на целите, за подпомагане
на процеса на вземане на решения, както и за предос‑
тавяне на заинтересованите страни на информация
относно изпълнението. КПИ са изготвени така, че да от‑
разяват приоритетите на ЕСП и да покажат резултатите
от нейната дейност и управленската ѝ отговорност
като професионална одитна институция.

Оценка на заинтересованите страни

Показателите имат за цел да измерят основните еле‑
менти на качеството и въздействието от дейността на
ЕСП, като се обръща специално внимание на виждани‑
ята на основните заинтересовани страни, както и на
ефикасността и ефективността, с които ЕСП използва
наличните ресурси.

ЕСП приканва своите основни партньори — коми‑
сията по бюджетен контрол и комисията по бюджети
на Европейския парламент, бюджетния комитет на
Съвета, основните одитирани обекти на ниво Коми‑
сия и агенции на ЕС, както и ръководителите на ВОИ
на ЕС — да оценят полезния характер и въздействието на нейните доклади, публикувани през 2012 г.,
като използват петстепенна скала от много ниска до
много добра оценка.

КПИ са актуализирани за новия стратегически пери‑
од 2013—2017 г. За някои показатели са предоставени
сравнителни данни, докато други показатели са изме‑
рени за първи път през 2013 г.

Оценка на заинтересованите страни

4%

23 %

2%
2%

Вероятно ниво на въздействие
на докладите

Полезен характер на докладите

23 %
28 %

2%
30 %
50 %
25 %

36 %
Mного високо

Високо

Средно

Ниско

Много ниско

Отговорите показват, че 98 % от основните заинтересовани страни оценяват докладите на ЕСП като полезни
за тяхната дейност, а 94 % считат, че те оказват въздействие.
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Прегледи от експерти
Всяка година независими външни експерти оце‑
няват съдържанието и представянето на извадка
от докладите на ЕСП. През 2013 г. извършилите този
преглед оцениха осем специални доклада, както
и годишните доклади за 2012 г. Те оцениха качест‑
вото на различни аспекти на докладите по четирис‑
тепенна скала — от „ниско качество“ (1) до „високо
качество“ (4).

Резултатите показват, че външните експерти оценя‑
ват качеството на докладите на ЕСП за 2013 г. като
„задоволително“. Оценителите са предоставили на
ЕСП ценна информация относно качеството на
нейните доклади, а техните препоръки ще бъдат
взети предвид с оглед подобряване качеството на
бъдещите доклади.

Преглед от експерти на доклади на ЕСП
3
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2

2.

3,0
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1
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Проследяване на изпълнението на
препоръките
Основният начин, по който ЕСП допринася за подо‑
бряване на финансовото управление на ЕС, е чрез
формулирането на препоръки. Някои препоръки
могат да бъдат бързо изпълнени, докато други
отнемат повече време поради сложния си характер.

Изпълнение на препоръките на ЕСП по година
на публикуване
100 %
80 %
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20 %
0%

70 %
36 %
36%

2013 г.

84 %

45 %

2012 г.
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2010 г.

ЕСП систематично извършва мониторинг на степен‑
та, в която нейните препоръки са изпълнени от
одитираните обекти. Към края на 2013 г. са били
изпълнени 70 % от публикуваните през 2011 г. препо‑
ръки, както и 60 % от близо петстотинте препоръки,
формулирани в периода 2010—2013 г.
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Присъствие в медиите
Показателят за присъствието на ЕСП в медиите отра‑
зява медийното ѝ въздействие. Той е свързан със
стратегическата цел за повишаване на осведоменост‑
та относно продуктите, одитните констатации и заклю‑
чения на ЕСП.

Основни теми в медиите

Общо за ЕСП

24 %

39 %

Специални доклади

37 %

Ефикасно и ефективно използване на
ресурсите
ЕСП извършва оценка на ефикасността и ефектив‑
ността на използването на своите ресурсите от гледна
точка на способността ѝ да изпълнява работната си
програма, да провежда навреме одитите си, както и да
гарантира професионалната компетентност на своите
служители.

Изпълнение на годишната работна програма
на ЕСП за 2013 г.
100 %

100 %

100 %

100 %

80 %
60 %

90 %
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40 %
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През 2013 г. ЕСП е констатирала наличието на
над 1 300 статии онлайн, които се отнасят до
нейните специални доклади, годишния доклад
за 2012 г. или за институцията като цяло. Общо 76 %
от статиите са се отнасяли до одитните доклади на
ЕСП, докато останалите са коментирали институция‑
та като цяло.

Годишни Специални Специфични Други
доклади доклади годишни
задачи
доклади

Общо

Годишни доклади
за 2012 г.

Изпълнение на работната програма
ЕСП планира своите одитни и други задачи в го‑
дишната си работна програма, като целогодишно
наблюдава техния напредък.
През 2013 г. ЕСП е изпълнила 90 % от работната си
програма. Годишните доклади и специфичните го‑
дишни доклади са били изготвени според планира‑
ното, но едва 70 % от специалните доклади са били
изготвени, отчасти поради необходимостта от при‑
ключване на одитните задачи, пренесени от 2012 г.
Неприключените през 2013 г. одитни задачи ще
бъдат прехвърлени към 2014 г. ЕСП продължава да
насочва усилията си към подобряване на точността
в планирането на одитите, както и в ефикасността на
процеса на изготвяне на специалните доклади.
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Изготвяне на специални доклади
За да окажат въздействие, специалните доклади на
ЕСП, в които се представят резултатите от избраните
от нея одити, трябва да бъдат изготвяни навреме.
През последните години ЕСП успя да съкрати време‑
то за изготвяне на специалните си доклади. Страте‑
гията за периода 2013—2017 г. се стреми да подобри
допълнително ситуацията и вероятно ще доведе до
видими резултати през следващите няколко години.

През 2013 г. ЕСП прие 19 специални доклада,
като 37 % от тях са изготвени в максималния срок
от 18 месеца, който ЕСП има за цел да спазва. Сред‑
ната продължителност на изготвяне на приетите
през 2013 г. специални доклади е 20 месеца (подоб‑
но на стойността през 2012 г.).

Продължителност на изготвянето на
специалните доклади, приети през 2013 г.
100 %
80 %
11 SRs

60 %
7 SRs

40 %

58 %

20 %

37 %

1 SR
5%

0%

10—18 месеца

18—26 месеца Повече от 26 месеца

Професионално обучение
Съгласно насоките на Международната федерация
на счетоводителите (МФС) ЕСП се стреми да осигуря‑
ва средно 40 часа (пет дни) професионално обуче‑
ние годишно на всеки одитор.

Дни професионално обучение на одитор
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През 2013 г. одиторите на ЕСП са преминали през
средно 6,4 дни професионално обучение (извън
езиковите курсове). Това представлява най‑голямата
стойност от началото на измерването на този по‑
казател през 2008 г. и отразява ангажираността на
ЕСП в областта на усъвършенстването на нейните
служители.
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Човешки ресурси

Набиране на персонал
Служителите на Палатата имат разнообразен ака‑
демичен и професионален опит и качеството на
тяхната работа и ангажираността им се отразяват
в продуктите и услугите, предоставяни от институ‑
цията. Политиката за назначаване на персонал в ЕСП
следва условията и общите принципи за наемане на
служители в институциите на ЕС, а нейният персонал
е съставен както от постоянни служители, така и от
служители на временен договор. Общите конкурси
за назначаване на длъжност в ЕСП се организират от
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Разпределение на персонала
В отговор на трудната икономическа ситуация
в Европейския съюз и в контекста на извършваната
в този момент реформа на Правилника за персонала
на ЕС през 2011 г., бюджетният орган и Комисията
призоваха всички институции на ЕС да намалят броя
на служителите си с 5 % в периода 2013—2017 г.
В резултат на това през 2013 г. разпределението на
служителите (броят на наличните позиции) е нама‑
лен от 900 (в т.ч. 13 допълнителни позиции, пред‑
видени за присъединяването на Хърватия към ЕС)
на 891 длъжностни лица и временно наети служите‑
ли (с изключение на членовете, договорно наетите
лица, командировани национални експерти и ста‑
жантите). 576 от тези служители са част от одитните
състави (включително 120 души в кабинетите на
членовете). За повече информация вж. таблицата.

През 2013 г. са организирани допълнителни про‑
цедури за подбор с цел наемане на временно нает
персонал (одитори от категории AD6 и AD10, как‑
то и финансов експерт от категория AD13) и един
ръководител на отдел. ЕСП е осигурила също така
провеждането на 91 стажа с продължителност от три
до пет месеца на кандидати със завършено универ‑
ситетско образование.

С оглед оптималното използване на ресурсите, за
всички свои дейности през 2013 г. ЕСП продължи да въ‑
вежда мерки за повишаване на ефикасността, базира‑
ни на опростяване на процедурите. Там, където имаше
възможност, длъжностите извън одита, освободени
поради повишаване на ефикасността, бяха пренасо‑
чени към същинската одитна дейност. Това доведе до
увеличение с 15 % на длъжностите, свързани с одитна
дейност от 2008 г. насам, а общият брой на длъжности‑
те в ЕСП за същия период се е увеличил само с 4 %.

Разбивка на длъжностите в ЕСП
към 31 декември

През 2013 г. ЕСП е назначила на длъжност 80 слу‑
жители: 31 постоянни служители, 28 срочно наети
служители и 21 договорно наети служители. ЕСП
постигна особени успехи при набирането на нови
служители на длъжности, свързани с одитната дей‑
ност. Броят на вакантните длъжности е около 3 %
от 2011 г. насам.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Одит

501

525

557

564

573

576

Писмени преводи

163

163

151

148

143

147

Администрация

173

171

157

148

139

137

Председателство

20

21

24

27

32

31

857

880

889

887

887

891

Общо
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Съотношение между мъже и жени
ЕСП, както и останалите институции на ЕС, провежда
политика на равни възможности при управле‑
нието 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.

Съотношение между мъже и жени
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%
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ЕСП са на възраст 44 години или
по‑малко
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21 от общо 70 директори и ръководители на отде‑
ли (30 %) са жени, което е сравнимо с предходните
години. Повечето от тях работят в дирекция „Пис‑
мени преводи“ или в административните отдели.
В края на 2012 г. ЕСП прие план за действие за равни
възможности, който цели да постигне балансирано
представяне на половете на всички нива. Графиките

Асистенти
(категория AST)
100 %
80 %
60 %

Одитори
и администратори
(категория AD)

40 %
67 %

40 %

Директори
и ръководители
на отдели
30 %

30 %

67 %
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по‑долу представят съотношението между мъже
и жени по ниво на отговорностите към 31 декем‑
ври 2013 г. Делът на служителите жени в категория
AD се повишава. След последната кампания за наби‑
ране на нови служители 48 % от персонала на ЕСП на
ниво AD5 до AD8 са жени (43 % през 2009 г.).
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Възрастов профил
Възрастовият профил на активните служители
към 31 декември 2013 г. показва, че 55 % от служите‑
лите на ЕСП са на възраст до 44 години.

20-24
25-29

Почти 40 % oт директорите и ръководители на отде‑
ли са на възраст 55 години или повече. Това озна‑
чава, че ще е необходимо значително подновяване
на управленските кадри на високо равнище през
следващите 5—10 години.

0,2 %
3,2 %
12,5 %

30-34

20,8 %

35-39

18,4 %
18,7 %

40-44
45-49

13,3 %
9,2 %

50-54
55-59

3,4 %

60-64
65+

0,2 %

Професионално обучение

Писмени преводи

Всички служители на ЕСП се нуждаят от продължа‑
ващо обучение, за да поддържат информираността
си относно последните промени в професионалната
си област и да развиват нови умения. Освен това по‑
ради спецификите на своята одитна среда ЕСП има
нужда от одитори с добри езикови умения.

Преводът е подпомагаща одита дейност, която
позволява на ЕСП да изпълни своята мисия и да
постигне целите си по отношение на комуникацията.
През 2013 г. общият обем на преводаческата дейност
достига рекорд от 186 699 страници — с почти 18 %
повече от работния обем през 2012 г. Над 99 % от
преводите са извършени в срок.

През 2013 г. служителите на ЕСП са преминали през
средно 9,6 дни професионално обучение (11,8 дни за
одиторите). Езиковите курсове представляват 46 %
от тях, в сравнение с 52 % през 2012 г.
През 2013 г. съдържанието на обученията беше до‑
пълнително подобрено, като бяха предложени нови
курсове в съответствие с одитните приоритети, в т.ч.
няколко обучения на теми във връзка с финансовото
и икономическото управление (специфичен приори‑
тет на стратегията за 2013—2017 г.).

В очакване на присъединяването на Хърватия,
през 2013 г. ЕСП нае служители в отдела за преводи
на хърватски език.
Дирекция „Писмени преводи“ осигури езикова
помощ при провеждане на 29 одитни мисии (31 сед‑
мици), както и при последващите фази на изготвяне
на одитните доклади.

Дейности за подпомагане на одита
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също така беше предоставена подкрепа в работ‑
ните групи на ИНТОСАЙ, както и за други специ‑
фични нужди, свързани с одитната дейност на ЕСП.
През 2013 г. дирекция „Писмени преводи“ въведе
инструмента за автоматизиране на превода от
ново поколение STUDIO. Дирекцията взе също така
активно участие в няколко междуинституционални
и международни професионални форуми.

Тези дейности бяха извършени едновременно с про‑
дължаващото засилване на сигурността на опера‑
циите и условията за непрекъснатост на работата
с цел да се гарантира необходимата достъпност
и качество на всички услуги на ЕСП в областта на
информационните технологии. Бяха модернизира‑
ни и ключови ИТ елементи (напр. мигриране към
Windows 7 и Office 2010).

Информационни технологии

Администрация и материална база

Информационните технологии (ИТ) са ключов
елемент за ЕСП с оглед използването по възможно
най‑добрия начин на знанията и същевременното
подобряване на ефективността и ефикасността.
През 2013 г., в допълнение към успешното премест‑
ване в новата сграда К3, ЕСП:

Мисията на дирекцията „Финанси и поддръжка“
е двойна:

••увеличи ангажираността си в управление на

знанието, като беше въведена и постепенно
разпространена новата версия на нейния ин‑
струмент за подпомагане на одита (Assyst2). Беше
стартиран проект за система за управление на
одита (AMS), чиято цел е да се подобри планира‑
нето и капацитета за управление на ресурсите.
Беше разработена база данни на компетентно‑
стите като ядро за социална мрежа в организа‑
цията и ключов елемент за споделяне и разпрос‑
транение на знания. Беше пуснат в експлоатация
и нов инструмент за търсене в интранет.

••продължи да подпомага мобилността: кампа‑

нията „всеки служител с преносим компютър“
приключи едновременно с въвеждането на без‑
жична интернет връзка във всички сгради с цел
осигуряване на една по‑мобилна работна среда.
Инфраструктурата за гласова мрежа и мрежа за
данни беше модернизирана в сградите К1 и К2,
за да бъде приведена в съответствие със стан‑
дарта на новата сграда К3, като по този начин се
осигурява единна комуникационна система във
всички сгради на институцията.

••модернизира ключови информационни

системи: беше завършен новият интернет сайт
на ЕСП, имащ за цел подобряване на разпростра‑
нението на одитните продукти, както и новият
интранет сайт, целящ улесняване на потока от
информация в рамките на институцията. Беше
въведена нова система за оценяване на служи‑
телите с оглед рационализиране на този основен
оперативен процес.

а) да предостави достатъчни ресурси, услуги
и средства, които да подпомогнат ЕСП да
постигне своята мисия и своите стратегически
цели; и
б) да гарантира функционирането на необходи‑
мите финансови, вътрешноконтролни и сче‑
товодни механизми за подпомагане на всички
дейности на ЕСП. През 2013 г. дирекцията
продължи да съсредоточава усилията си вър‑
ху повишаването на ефективността и ефикас‑
ността на извършваните от нея дейности.
През април 2013 г. служителите на ЕСП от всички
сгради се преместиха в седалището на институцията
и за първи път от най‑новата ѝ история те работят
заедно под един и същи покрив.
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Финансова
информация
ЕСП се финансира от общия бюджет на Европей‑
ския съюз. Бюджетът ѝ представлява приблизи‑
телно 0,095 % от общите разходи на ЕС и 1,62 % от
общите административни разходи.

Размерът на плащанията по глава 20 („Недвижима
собственост, сгради“) е повлиян от изграждането на
второто разширение на ЕСП — сградата K3.

През 2013 г. процентът на изпълнение на общия бю‑
джет е 92 %. за дял 1 този процент възлиза на 92 %,
а най‑нисък процент на усвояване (91 %) се наблю‑
дава по глава 12 („Длъжностни лица и срочно наети
служители“). По дял 2 средният процент на усвоява‑
не на средствата е 96 %.

Изпълнение на бюджета за 2013 г.
ФИНАНСОВА ГОДИНА 2013

(А)
Окончателни
бюджетни
кредити

(Б)
Поети
задължения

Процент на
използване
(Б)/(A)

Дял 1: Лица, работещи в институцията

Плащания

(в хиляди евро)

10 - Членове на институцията

14 616

13 612

93 %

13 431

12 - Длъжностни лица и срочно наети служители

97 772

89 312

91 %

89 306

14 - Друг персонал и външни служби

4 366

4 034

92 %

3 984

162 - Мисии

3 700

3 510

95 %

2 713

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

2 758

2 709

98 %

1 996

123 212

113 177

92 %

111 430

20 - Недвижимо имущество

7 335

7 135

97 %

3 256

210 - ИТ и телекомуникации

7 197

7 195

99 %

3 326

212 + 214 + 216 - Движимо имущество
и съответни разходи

1 160

1 094

94 %

775

23 - Текущи административни разходи

563

532

94 %

407

25 - Заседания и конференции

768

658

86 %

455

27 - Информация и публикации

2 526

2 120

84 %

1 221

19 549

18 734

96 %

9 440

142 761

131 911

92 %

120 870

Междинна сума за дял 1
Дял 2: Сгради, движимо имущество, оборудване
и разни оперативни разходи

Междинна сума за дял 2
Общо ЕСП
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Финансова информация

Последният транш от финансирането за този проект
в размер на 3 млн. евро беше включен в бюджета
за 2013 г. За тази сума са поети задължения и част от
нея е изплатена през 2013 г. Остатъкът от бюджет‑
ните кредити за сградата K3 е пренесен за 2014 г. за
покриване на договори, подписани със строителни
дружества от ръководителя на проекта от името
на ЕСП. Бюджетните кредити ще бъдат използвани
в съответствие със заявката, подадена от ЕСП до
Европейския парламент и Съвета през 2008 г.

Бюджет за 2014 г.
Бюджетът на ЕСП за 2014 г. е намалял с 6 % спря‑
мо 2013 г. Това включва намаление на бюджетните
кредити за проекта за сградата К3.

Бюджет за 2014 г.
2014
(в хиляди евро)

2013
(в хиляди евро)

10 - Членове на институцията

15 175

14 566

12 - Длъжностни лица и срочно наети служители

93 180

97 772

14 - Друг персонал и външни служби

4 096

4 176

162 - Мисии

3 700

3 700

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

2 612

2 728

118 763

122 942

БЮДЖЕТ
Дял 1: Лица, работещи в институцията

Междинна сума за дял 1

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

3 350

8 327

210 - ИТ и телекомуникации

7 110

7 197

212 + 214 + 216 - Движимо имущество и съответни
разходи

808

830

23 - Текущи административни разходи

438

413

25 - Заседания и конференции

768

768

27 - Информация и публикации

2 261

2 284

14 735

19 819

133 498

142 761

Междинна сума за дял 2
Общо ЕСП

50

Одит и управленска
отговорност
Вътрешен одит на ЕСП
Вътрешният одитор съветва ЕСП относно овладя‑
ването на рисковете, като изготвя становища за
качеството на системите за управление и контрол
и като отправя препоръки за подобряване на
изпълнението на дейностите и за насърчаване на
доброто финансово управление. Освен това вътреш‑
ният одитор осигурява подкрепа за работата на
външните одитори, които имат за задача да серти‑
фицират отчетите на Сметната палата. Вътрешният
одитор докладва на ЕСП за резултатите от одитите,
извършени през 2013 г., за направените констатации
и формулираните препоръки, както и за действия‑
та, предприети вследствие на тези препоръки. ЕСП
също така се отчита всяка година пред Европейския
парламент и Съвета относно резултатите от дейност‑
та на вътрешния одитор.

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 —
PricewaterhouseCoopers Sàrl относно отчетите
на ЕСП за финансовата 2012 г. беше публикуван
на 4 октомври 2013 г. 3

3 ОВ C 288, 15.10.2013 г.

Становища на външния одитор —
финансова година 2012
Относно финансовите отчети:
Считаме, че финансовите отчети дават точна и вярна
представа за финансовото състояние на Европейска‑
та сметна палата към 31 декември 2012 г., както и за
нейните финансови резултати и паричните потоци
от нейните операции за приключилата на същата
дата финансова година, в съответствие с Регла‑
мент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Съвета от 25 ок‑
томври 2012 г. относно Финансовия регламент,
приложим за общия бюджет на ЕС и с делегиран
Регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 ок‑
томври 2012 година относно правилата за прилагане
на Финансовия регламент.

Относно използването на ресурсите
и контрола на процедурите:
Въз основа на описаната в настоящия доклад дей‑
ност можем да заявим, че не установихме факти,
които да ни възпрепятстват да смятаме, че във
всички съществени аспекти и въз основа на опреде‑
лените по‑горе критерии:

••определените за ЕСП средства са били използва‑
ни за предвидените цели;

••действащите процедури за контрол са осигури‑

ли необходимите гаранции за извършването на
финансовите операции в съответствие с прило‑
жимите правила и разпоредби.

Декларация на
оправомощения разпоредител
с бюджетни кредити
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Аз, долуподписаният генерален секретар на Европейската сметна палата, в качеството си на оправомо‑
щен разпоредител с бюджетни кредити, заявявам, че:

••информацията, съдържаща се в настоящия отчет, е вярна и точна; и
••разполагам с достатъчна увереност, че:
–	ресурсите, предвидени за описаните в настоящия отчет дейности, са използвани по предназ‑
начение в съответствие с принципите на добро финансово управление, както и че
–	въведените процедури за контрол предоставят необходимите гаранции относно законосъо‑
бразността и редовността на свързаните с отчетите операции и осигуряват подходящо трети‑
ране на сигналите за измами или случаите на предполагаема измама; и
– разходите и ползите от контролите са задоволителни.

Тази достатъчна увереност се основава на собствената ми преценка, както и на предоставената ми
информация, като например докладите и декларациите на вторично оправомощените разпоредители
с бюджетни кредити, 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 настоящия отчет и която
би могла да е в ущърб на интересите на институцията.

Люксембург, 11 март 2014 г.

Eduardo Ruiz García
Генерален секретар

КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?
Безплатни публикации:
•	един екземпляр:
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•	повече от един екземпляр или постери/карти:
от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm),
от делегациите в страни извън Европейския съюз (http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm),
като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm)
или като се обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*).
(*)	Информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои оператори, от обществени
телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации:
•

чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Платени абонаменти:
•	чрез някой от търговските представители на Службата за публикации на
Европейския съюз (http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm).
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