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I. Въведение 
1. Годишният доклад за дейността на генералния секретар е средството за осигуряване 
на отчетност на неговата дейност в рамките на Европейската сметна палата (ЕСП) 
и спрямо бюджетните органи. В съответствие с член 74, параграф 9 от Финансовия 
регламент целта на доклада е да предостави информация относно управлението на 
ресурсите, в т.ч. на системите, както и относно ефикасността и ефективността на 
системите за вътрешен контрол. 

II. Генерален секретариат на ЕСП — работна 
среда и значими резултати през 2020 г. 

2.1 Генерален секретариат на ЕСП, въведение 

2. Предназначението на генералния секретариат е да осигури подходящи ресурси, 
услуги и съоръжения, които да позволят на ЕСП да изпълни своята мисия и стратегически 
цели. Генералният секретар отговаря за администрацията и управлението на персонала 
на ЕСП, както и за нейните служби в областта на бюджета, езиковите услуги 
и публикациите, обучението и развитието, работната среда в областта на цифровите 
технологии, сигурността и безопасността, а също и във връзка с непрекъснатостта на 
дейността (съоръжения, медицинска служба и др.). 

3. Генералният секретариат е организиран в три дирекции: 

а) дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ (SG1-DHR), 
която отговаря за набирането на служители, кариерното развитие, обученията, 
командировките, управлението на човешките ресурси, сигурността и медицинската 
служба; 

б) дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (SG2-DIWI), която отговаря за 
физическото работно място (сгради, техническо съоръжения, офиси, логистика), 
работната среда в областта на цифровите технологии (ИТ оборудване, услуги 
и устройства) и библиотеката; 

в) дирекция „Писмени преводи, езикови услуги и публикации“ (SG3-TLSPD), която 
осигурява писмени преводи, езикови услуги и публикации. 

4. Генералния секретар също така ръководи секретариата на колегиалния орган на ЕСП, 
като по-специално следи за добрата подготовка и последващите действия във връзка със 
заседанията му.  

5. През 2020 г. генералния секретариат разполага с 331 служители и управлява почти 
целия бюджет на ЕСП (151 862 000 евро). Предвид изключителните обстоятелства от 
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предходната година изпълнението на бюджета е задоволително, като за 95,7 % от 
окончателните бюджетни кредити е поето задължение. Плащанията са в общ размер от 
137 132 963 евро, а окончателните бюджетни кредити са общо 152 237 000 евро. 

6. Служителите са разпределени в трите дирекции, както е посочено по-долу.

Фигура 1 — Разпределение на служителите в генералния 
секретариат 

Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“. 

7. В допълнение SG2-DIWI наема значителен брой външни доставчици на услуги, 
работещи по ИТ проекти на ЕСП (през 2020 г. са наети 77 външни служители [от които не 
всички са на пълен работен ден]).

2.2 Значими предизвикателства през годината 

8. Основното предизвикателство през 2020 г. е свързаната с COVID-19 криза, която 
наруши работната ни програма и накара ЕСП да преразгледа своите приоритети, за да 
осигури непрекъснатостта на дейността, като същевременно гарантира сигурността на 
своите членове и служители. Тъй като ситуацията ескалира, първият приоритет беше 
бързото предоставяне на целия персонал на ЕСП на технически средства за 
дистанционна работа. ЕСП също така трябваше да следва инструкциите, дадени от 
националните органи, и въпреки че политиката за непрекъснатост на дейността не беше

Длъжностни лица

SG

Срочно наети лица

Договорно наети лица

Общ брой 
служители 
във всяка 
дирекция

Общ брой служители
по вид на договора за 

работа 

Общ брой 
служители: 
331

SG1-DHR

SG2-DIWI

SG3-TLSPD

4

4

51

53

121

233 33 65

11

2

18

1

2

41

10

12

5

6

110

66

144

Секретариат
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официално задействана, комитетът за управление на кризи започна да заседава редовно, 
за да наблюдава и управлява общите рискове, пред които е изправена институцията. 

9. От най-ранните етапи на предизвиканата от COVID-19 криза ЕСП следва инструкциите, 
дадени от правителството на Люксембург (държавата домакин) чрез различни публични 
органи. Съгласно плана за непрекъснатост на дейността на ЕСП основният компетентен 
орган е Върховният комитет за национална защита. Въпреки това правителството на 
Люксембург в качеството си на цялостен орган (в т.ч. Министерство на здравеопазването 
и Legilux) комуникираше директно с европейските институции, тъй като се намираше 
в кризисен режим.  

10. ЕСП използва също така широк набор от източници на информация, за да оцени 
потенциалния риск за непрекъснатостта на дейността си. Те включват: 

а) специализирани международни организации (като Световната здравна организация 
(СЗО), Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 
и Santé Publique, Франция);  

б) европейски междуинституционални мрежи (като Междуинституционалният 
медицински съвет и Групата за институционална сигурност);  

в) неформалната междуинституционална мрежа за управление на непрекъснатостта 
на дейността;  

г) Съветът на ръководителите на администрации в Люксембург;  

д) Междуинституционална група за обмен на информация и координация. 

11. Още на 16 март са осигурени техническите средства за дистанционна работа за 
всички служители на ЕСП и външните изпълнители в областта на ИТ, включително 
необходимата инфраструктура, устройства и лицензи. Работните условия бяха бързо 
адаптирани към ситуацията в областта на общественото здраве. Дистанционната работа 
стана задължителна за всички служители, чиито функции не са от критично значение, 
а таванът за дните дистанционна работа е премахнат. Оттогава правилото за 
дистанционна работа продължава да е в сила.  

12. Взети са допълнителни мерки, за да се осигури непрекъснатост на дейността: 

а) установена е извънредна процедура за приемане на официални документи от ЕСП; 

б) значително са увеличени предоставените курсове за електронно обучение, 
дискусии и презентации с цел адаптиране към изцяло дистанционната работна 
среда; 

в) създаден е специален код в системата за управление на одита (AMS) за одитните 
служители, които не са в състояние да работят поради семейни задължения (като 
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например обучение в домашни условия), и са приети отделни разпоредби за 
служителите, които имат деца на издръжка със специални нужди. 

13. Администрацията бързо прие следните мерки за защита на служителите: 

а) създаване на техническо звено за справяне с предизвиканата от COVID-19 криза, 
което да съветва комитета за управление на кризи към ЕСП; 

б) спиране на всички командировки в области с висок риск от COVID-19;  

в) въвеждане на мерки за лична защита; 

г) широко разпространяване на информация относно необходимостта от спазване на 
хигиенни мерки (напр. съобщения за персонала, хигиенни инструкции в тоалетните 
в сградите на ЕСП) и редовни проверки от страна на служителите на ЕСП по 
безопасността и сигурността; 

д) осигуряване на дезинфектанти за ръце във възлови зони в трите сгради на ЕСП; 

е) инсталиране на защитни прегради от плексиглас в зоните с висок трафик (като 
например рецепцията, бюрото за обслужване на DIWI, бюрото за обслужване на 
човешките ресурси, столовата и кафенето) и всички общи офиси; 

ж) ограничаване на достъпа до конферентните и заседателните зали, и организиране 
на местата за хранене с цел спазване на строги мерки за хигиена и дистанциране; 

з) подобрено почистване на офисите и местата с по-висок риск (като тоалетни 
и дръжки на вратите);  

и) предлагане в столовата и в кафенето само на храна за консумация извън столовата. 

14. Беше изготвена бърза вътрешна комуникация при кризи, за да се информират 
служителите по подробен и прозрачен начин за рисковете за здравето, свързани 
с пандемията. От началото на кризата дирекция SG1-DHR и генералният секретар са 
изпратили 70 информационни бюлетина в допълнение към известията до персонала 
и специалната интранет страница за COVID. 
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15. Внезапното нарушаване на работния ритъм, причинено от свързаната с COVID-19 
пандемия, оказа въздействие върху изпълнението на бюджета — взаимодействията 
между служителите станаха почти изцяло виртуални, като по този начин се намали 
използването на някои бюджетни редове (като командировки, комунални услуги, 
разходи за устен превод, публикации и организиране на заседания и конференции). 
В същото време възникнаха и нови нужди от възлагане на обществени поръчки. 
Бюджетните органи разрешиха прехвърлянето на неизползвани бюджетни кредити с цел 
да се посрещнат новите нужди — увеличаване на разходите за информационни 
технологии, нов достъп до специфични бази данни за одитори, лични предпазни 
средства и нов инвестиционен проект в областта на сигурността (повече информация е 
налична в доклада за изпълнението на бюджета за 2020 г.). 
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III. Дирекция „Човешки ресурси, финанси 
и административно обслужване“ (SG1-DHR)  

16. Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ отговаря за 
управлението на човешките ресурси, финансите, медицинската служба, сигурността на 
служителите, за организирането на събития и спазването на протокола, както и за някои 
общи служби в ЕСП. Тя управлява близо 89,3 % от бюджета на ЕСП (135 981 000 евро от 
общо 152 237 000 евро за институцията като цяло през 2020 г.), основно във връзка 
с възнагражденията на служителите и членовете на ЕСП. 

Бюджетни редове 
 

Бюджетни 
кредити за 
годината 
(в евро) 

Плащания 
(в евро) 

% изпълнение 
(плащания по 

бюджетни 
кредити) 

Възнаграждения 126 237 000 123 775 121,27 98,05 % 
Командировки 3 130 000 605 152,96 19,33 % 
Медицинско и социално 
обслужване 560 000 264 248,68 47,19 % 
Други служители 2 067 000 1 604 598,05 77,63 % 
Професионално обучение 721 000 394 814,04 54,76 % 
Превозни средства/транспорт 496 000 333 389,96 67,22 % 
Консултации, изследвания 
и проучвания 371 000 106 236,95 28,64 % 
Представителни разходи 213 000 31 007,88 14,56 % 
Други административни разходи 2 028 000 1 440 690,57 71,04 % 
Заседания, събития 
и конференции 158 000 34 995,35 22,15 % 
ОБЩО 135 981 000 128 590 256 94,56 % 

Бележка: Възможно е отделните суми да се различават от общите сборове поради закръгляване. 

17. Предизвиканата от COVID-19 пандемия засегна бюджета за всички публични 
дейности като командировки, представителни разходи, заседания и конференции. 

18. Дирекция SG1-DHR изигра важна роля в управлението на свързаната с COVID-19 
криза с помощта на медицинската служба, службата по сигурност и безопасност, 
управлението на времето и на командировките, и свързаната с COVID-19 комуникация 
с персонала. 

19. Медицинската служба успя бързо да реорганизира работата си в областта на 
дистанционната работа и да продължи ежедневните си административни и медицински 
задачи, като същевременно играе специализирана консултативна роля за институцията 
и предоставя помощ на служителите в затруднено положение. Заедно с екипа по 
обществените поръчки тя организира спешна процедура за снабдяване на ЕСП с лични 
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предпазни средства за защита на служителите и привеждане на институцията 
в съответствие с правилата на държавата домакин Люксембург. Медицинската служба 
организира и кампания за ваксиниране срещу сезонен грип за около 300 служители, 
прилагайки стриктни санитарни протоколи.  

20. Въпреки трудната ситуация SG1-DHR бързо успя да адаптира процедурите си към
новите предизвикателства и постигна повечето от планираните си цели. Най-значимите
постижения на дирекцията са

а) поддържането на процента на незаетите работни места доста под целевото ниво от 
3 %, а именно 2,34 %; 

б) провеждането на 25 процедури за подбор вследствие на обявления за свободна 
длъжност и обявяване на 7 покани за изразяване на интерес за различни позиции; 

в) адаптирането на процедурите за приемане на нови служители, като през септември 
е въведена нова „хибридна“ процедура (смесица от присъствени събеседвания 
в помещенията на ЕСП и онлайн срещи чрез приложението Teams); 

г) разработването на портал за нови служители, който да стартира в началото на 
2021 г., с цел да се автоматизира административната част от процеса на започване 
на работа. 

21. В таблицата по-долу са обобщени данните за новоназначени служители.

Брой служители, назначени 
през 2020 г. 

Брой служители, назначени 
през 2019 г. 

Членове на ЕСП 3 2 
Длъжностни лица 18 17 
Срочно наети 
служители 21 33 
Договорно наети 
служители 20 21 
КНЕ 3 6 
Стажанти 50 55 
ОБЩО 115 134 

22. В областта на професионалното обучение през 2020 г. настъпиха значителни
промени — ограниченията на свободата на движение създадоха немалко трудности, но
в същото време разкриха нови възможности и способи за учене. В този контекст екипът
за професионално обучение започна процес на размисъл относно начините за
провеждане на обучение и развитие в ЕСП в бъдеще, и нае външен консултант за
разработване на програма за учене през целия живот за служителите на ЕСП. Основните
развития през 2020 г. бяха следните:
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а) бърз преход към онлайн обучение вследствие на ограниченията на свободата на 
движение;  

б) непрекъснато разнообразяване на предлаганото обучение; 

в) все по-значима роля в подпомагането на процесите в областта на човешките 
ресурси и управлението на уменията. 

23. Сътрудничеството със Службата за управление и плащане по индивидуални права 
(PMO) протече гладко през 2020 г. И двата екипа в ЕСП и Комисията споделят едни 
и същи ИТ инструменти (Sysper, Nap и SAP) за дистанционно управление на финансовите 
права и ведомости за заплати. 

24. По отношение на финансовите средства усилията на дирекцията бяха насочени към 
осигуряване на достатъчно бюджетни кредити навреме за всеки бюджетен ред за 2020 г. 
Бюджетът за 2021 г. беше изготвен и представен навреме, а през септември 2020 г. 
софтуерът за финансово управление SAP беше успешно мигриран към SAP-HANA. Във 
всички области — от фактурирането до плащането — работният процес се извършва без 
документи на хартиен носител.  

25. В член 116 от Финансовия регламент се определят времеви срокове за извършване 
на плащания, свързани с договори. Спазването на тези ограничения се наблюдава от 
счетоводната и управленската информационна система. През 2020 г. средното време, 
необходимо за извършване на такива плащания, е 11 дни (в сравнение с 11,2 дни през 
2019 г.). През 2020 г., както и през предходните години, не е имало искания за лихви за 
забава от страна на получателите на тези плащания. 

26. Служителите по сигурността се съсредоточиха основно върху осигуряването на 
непрекъснатост на дейността по време на кризата, като същевременно продължаваха да 
изпълняват ежедневните си задачи — контролиране на достъпа до сградите 
и осигуряване на постоянен надзор на всички технически инсталации. 

27. За да се придържа към националните разпоредби относно COVID-19, екипът за 
организиране на прояви, посещения и протокол прегледа и адаптира своите процедури 
— събития могат да се организират както на място, така и в комбиниран формат (смесица 
от прояви на място и дистанционно). 
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IV. Дирекция „Информация, работна среда 
и иновации“ (SG2-DIWI) 

28. Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (SG2-DIWI) отговаря в ЕСП за 
физическото работно място (сгради, техническо съоръжения, офиси и логистика) и за 
цифровата работна среда (ИТ оборудване, услуги и устройства). Дирекцията управлява 
също така и библиотеката на ЕСП. 

29. В областта на информационните технологии 2020 г. беше силно белязана от кризата, 
предизвикана от COVID-19. SG2-DIWI предостави разрешение за достъп за дистанционна 
работа за всички потребители (включително външните изпълнители), считано от първия 
ден на мерките, ограничаващи свободата на движение. От началото на проекта от 2013 г. 
„Лаптопи за всички“ служителите на ЕСП са в състояние да работят дистанционно, като 
използват преносими компютри и устройства за свързване с еднократна парола (ОТР). По 
силата на новото решение относно дистанционната работа от 2019 г. бяха допълнително 
закупени неограничени лицензи за виртуална частна мрежа (VPN), които бяха активирани 
още на 11 март 2020 г. До 16 март, когато дистанционната работа стана задължителна за 
служителите на ЕСП и външните доставчици на услуги, всички потребители бяха напълно 
оборудвани, ИТ инфраструктурата беше актуализирана, а лицензите активирани, за да се 
подпомогне увеличеният брой едновременни свързвания.  

30. SG2-DIWI също така много бързо въведе приложението Teams на Microsoft, за да 
улесни съвместната работа, и по-специално видеоконферентните връзки, както във 
вътрешен план, така и с външни заинтересовани страни. Бяха разработени нови решения 
за комбинирани заседания, особено по отношение на срещите на колегиалния орган на 
ЕСП и на Административния комитет. За тези заседания беше приспособена конферентна 
зала, а други зали бяха адаптирани за пресконференции, уебинари, обучения и други 
прояви, включително за устен езиков превод.  

31. Освен дейностите, свързани с настъпилата пандемия, през 2020 г. бяха 
консолидирани дейностите, свързани с цифровия одит: 

а) ECALab публикува своя доклад за дейността; 

б) беше публикуван нов брой на бюлетина на ЕСП „Големи информационни масиви 
и цифров одит“; 

в) беше постигнат напредък в областта на цифровото преобразуване на одита на 
изпълнителните агенции;  

г) ECALab участва в 12 одитни задачи;  

д) беше стартирана нова платформа за обмен на знания и сътрудничество, известна 
като „Технологии и иновации за одит“ (TINA), за работа в мрежа между ЕСП и ВОИ 
на държавите — членки на ЕС. 
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32. Както беше поискано, SG2-DIWI също така допринесе за дейностите на управителния 
комитет по въпросите на цифровите технологии, и по-специално за изскачащите 
прозорци и за изготвянето на план за развитие. Въведеният през януари нов интранет 
сайт се превърна в единен портал за достъп до цифрови услуги и информация в ЕСП. Това 
улесни създаването на приложения за мобилни устройства и подобри достъпа до 
информация в ЕСП. 

33. Новата система за управление на библиотеката, Biblioteca-discovery, въведена през 
април, и AWARE — платформата на ЕСП за методология и насоки, която функционира от 
месец май, са ключовите нови системи за улесняване на управлението на знанията в ЕСП, 
заедно с 31 центъра на знания, подпомагани от сайтовете за сътрудничество Sharepoint. 

34. Специално внимание беше обърнато на киберсигурността, като бяха въведени 
инструменти за подобряване на извършваните от ЕСП мониторинг и превенция, както 
и на непрекъснатостта на дейността. Постигната e стойност от 99,97 % за КПИ „Наличност 
на критични системи“. В тази област е избрана нова система за мониторинг на 
сигурността и за търсене на заплахи, както и софтуер за защита на заплахите за 
корпоративни мобилни устройства. Организирани бяха няколко уебинара за повишаване 
на осведомеността, в които бяха разгледани теми като сигурността на информационните 
технологии по време на дистанционната работа. Инструментите на ЕСП в областта на 
киберсигурността бяха актуализирани, за да бъдат защитени от установените слабости. 

35. Що се отнася до сградната инфраструктура, започна ремонтът на сградата K2, входът 
на гаража K3 беше завършен и своевременно беше получено повторно сертифициране 
по EMAS. Екипът, отговарящ за съоръженията, подготви операцията „връщане 
в сградата“, чийто успех беше потвърден с получаването на етикета „зона без COVID-19“ 
през октомври 2020 г. 

36. Друго предизвикателство беше да се организира възможността за връщане 
в сградите на ЕСП до средата на юни, което включваше нов анализ на риска, нови 
процедури, нови мерки, както и предоставяне на цифрови решения, за да се гарантира 
непрекъснатостта на процеса на вземане на решения от ЕСП — достъп до документи, 
неформални видео срещи и комбинирани заседания, решение за електронно гласуване. 

37. SG2-DIWI управлява 9,7 % от бюджета на ЕСП. Използваните от нея бюджетни 
кредити през 2020 г. бяха, както следва:  

Бюджетни редове 
 

Бюджетни кредити 
за годината 

(в евро) 
Плащания 

(в евро) 

% изпълнение 
(плащания по 

бюджетни кредити) 
Информационни 
технологии 10 093 000 5 561 329,26 55,10 % 
Библиотека и архиви 590 000 433 005,89 73,39 % 
Сгради и съоръжения 4 038 000 1 971 591,57 48,83 % 
ОБЩО 14 721 000 7 965 927 54,11 % 

Бележка: Възможно е отделните суми да се различават от общите сборове поради закръгляване. 
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38. По отношение на сградите и съоръженията са извършени преноси, свързани 
с почистване и поддръжка (782 975 евро), охрана и наблюдение на сгради 
(569 018 евро) и потребление на енергия (206 273 евро). В областта на 
информационните технологии 4 732 154 евро бяха пренесени за 2021 г. за 
покриване на планираните плащания за ключови ИТ проекти. За библиотеката 
беше пренесена сума в размер на 156 994 евро. 
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V. Дирекция „Писмени преводи, езикови 
услуги и публикации“ (SG3-TLSPD) 

39. През изминалата една година, сериозно засегната от кризата с COVID-19, работата 
продължи без големи сътресения и, въпреки специалните мерки, SG3-TLSPD успешно 
преведе и публикува всички документи, които ѝ бяха възложени. Тя предостави 97,71 % 
от преводите в рамките на заявения краен срок — доста над показателя за изпълнение от 
95 %. 

40. През 2020 г. общият брой преведени и редактирани страници от SG3-TLSPD е 234 414 
в сравнение с 223 468 страници през 2019 г., което представлява увеличение с 4,90 % 
спрямо предходната година. Броят на вътрешно преведените страници се е увеличил 
с 8,90 %, което компенсира намалението от 7,12 % на броя на страниците, възложени на 
външни изпълнители. Това изглежда се дължи главно на ограниченията на свободата на 
движение и на по-малкото дни използван отпуск, довели до повече вътрешно преведени 
страници. Общият брой на получените формуляри за искане на писмен превод е 2862 
(увеличение спрямо 2489 формуляра през 2019 г.). 

41. Преводачите продължават да играят важна роля в одитната дейност, главно под 
формата на езикова подкрепа по време на одитни посещения и задълбочено 
редактиране и изготвяне на текстове на английски език за практически всички 
публикации на ЕСП. Екипът за превод на английски език (ELS) сега е ключов участник на 
всички етапи от изготвянето на доклад — от изготвянето на одитните прегледи до 
редактирането на съобщенията за пресата, с които се обявява публикуването на 
окончателния доклад. По отношение на годишните доклади член на ELS също така 
систематично присъства на заседанията от съгласувателната процедура по всяка глава, за 
да осигури езикова помощ в хода на променяне на текста. 
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42. SG3-TLSPD управлява по-малко от 1 % от бюджета на ЕСП. Използваните от нея
бюджетни кредити през 2020 г. бяха, както следва:

Бюджетни редове 
Бюджетни кредити за 

годината 
(в евро) 

Плащания 
(в евро) 

% изпълнение 
(плащания по 

бюджетни 
кредити) 

Възлагане на дейности на 
външни изпълнители 
и междуинституционално 
сътрудничество  657 000,00 414 026,77 63,02 % 
Устни преводачи 232 000,00 20 924,00 9,02 % 
Публикации 271 000,00 88 423,32 32,63 % 
ОБЩО 1 160 000 523 374 45,12 % 

Бележка: Възможно е отделните суми да се различават от общите сборове поради закръгляване. 

43. Заради пандемията бяха спрени присъствените срещи и съответно използването на
устни преводачи. Неизползваният бюджет в областта на публикациите беше прехвърлен
за покриване на спешни нужди в други области, като например ИТ и медицинската
служба.
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VI. Възлагане на обществени поръчки 
в рамките на генералния секретариат 

44. През 2020 г. ЕСП използва процедурата на договаряне по точка 11.1, буква в) от 
приложение I към Финансовия регламент, за да сключи един договор на стойност над 
60 000 евро. Този договор е за закупуване на подбрани лични предпазни средства (ЛПС) 
на обща стойност 123 090,20 евро. Люксембургското правителство наложи 
задължителното носене на маски на всички общественодостъпни места, за дейности 
в затворени помещения и в обществения транспорт. ЕСП реши спешно да закупи ЛПС, за 
да бъде добре оборудвана за евентуално повторно отваряне на своите сгради (в края на 
май/средата на юни 2020 г.) и да предотврати разпространението на COVID-19 
в помещенията.  

45. ЕСП изпрати поканата за участие в търг на седем дружества. Само две дружества 
отговориха на поканата. Договорът за изпълнение на стойност 123 090 евро беше 
възложен на дружество Praxisdienst GmbH.  

46. Годишният списък на договорите, включително договорите на стойност между 
15 000 и 60 000 евро, сключени след процедура на договаряне, ще бъде на 
разположение на уебсайта на ЕСП най-късно до 30 юни 2021 г. 

47. Всички процедури на договаряне са били предмет на строги процедури за вътрешен 
контрол на ЕСП, гарантиращи законосъобразността, редовността и доброто финансово 
управление. 
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VII. Ефикасност и ефективност на системите за
вътрешен контрол на генералния
секретариат

7.1   Системите за вътрешен контрол на генералния секретариат 
и основните промени през 2020 г. 

48. Генералният секретариат функционира в контекста на правна рамка, която включва:

o Финансовия регламент;

o Правилника за длъжностните лица;

o рамката за вътрешен контрол на ЕСП;

o Процедурния правилник на ЕСП;

o вътрешните правила за изпълнението на бюджета;

o Хартата на задачите и отговорностите на вторично оправомощения разпоредител
с бюджетни кредити;

o всички решения относно използването на човешките, материалните и финансовите
ресурси на ЕСП.

49. През 2020 г. рамката за вътрешен контрол на ЕСП е актуализирана вследствие на
преразглеждането на Финансовия регламент от 2018 г. и публикуването на нова версия
на интегрираната рамка за вътрешен контрол („рамката COSO“) от Комитета на
спонсориращите организации на Комисията Treadway. Преразгледаната рамка
преминава от основана на стандарти система към такава, основана на принципи
и придаваща по-голяма тежест на професионалната преценка. Рамката за вътрешен
контрол не промени съществено системите за вътрешен контрол на генералния
секретариат, но постави по-голям акцент върху уместната оценка и оповестяването на
недостатъците на вътрешния контрол както за финансовите, така и за нефинансовите
процеси.

50. Системата за вътрешен контрол на ЕСП се състои от процедури (въз основа на COBIT
5 за SG2-DIWI), надзор на управлението, проверки за предотвратяване и откриване,
и автоматизирани проверки, вградени в информационните системи, обхващащи всички
основни работни процеси на генералния секретариат. Тя гарантира законосъобразността,
редовността и доброто финансово управление и улеснява постигането на оперативните
цели на всяка дирекция. През 2020 г. организационната структура на администрацията
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остана стабилна и малкото направени промени бяха съобщени своевременно; системата 
за вътрешен контрол не е значително променена през 2020 г. 

51. Финансовите бизнес процеси се управляват чрез използване на софтуера SAP, който
позволява правилно разделяне на функциите между инициирането, верифицирането
и заверяването от страна на разпоредителя с бюджетни кредити. Системата обхваща
бюджетното управление, резервите по отношение на средствата, поетите задължения,
поръчките за покупки и контрола на договорите и фактурите в съответствие с Финансовия
регламент и вътрешните правила и процедури на ЕСП. Тя също така осигурява
автоматизирани проверки за предотвратяване на грешки при обработването на
финансови данни. Освен това служителите, иницииращи процеси и тези, които
извършват проверки, следват контролни списъци за оценка на съответствието
с Финансовия регламент по отношение на бюджетните задължения и платежните
нареждания.

52. Дирекциите SG1-DHR и SG2-DIWI изготвиха програма за проверки за оценка на
спазването на Финансовия регламент и решенията на ЕСП, както и за мониторинг на
постигането на оперативните цели на всяка дирекция. Системата за контрол на SG3-TLSPD
е съсредоточена върху качеството на писмения превод.

53. В контролната програма на SG1-DHR за 2020 г. са взети предвид последиците от
пандемията от COVID-19 и тя е изготвена въз основа на анализа на риска за 2020 г.,
констатациите от проверките през 2019 г., обсъжданията със Службата за управление
и плащане по индивидуални права (PMO) и препоръките на вътрешните и външните
одитори. Програмата за последващ контрол е съсредоточена основно върху финансовите
рискове, тъй като по-голямата част от бюджета на ЕСП е под отговорността на SG1-DHR.
Последващите проверки обхващат:

1) законосъобразността и редовността на плащанията, извършени по бюджетните
редове, управлявани от директора;

2) командировки, за които средствата са погасени от PMO в съответствие
с ръководството на ЕСП в областта на командировките и решението относно
неговото прилагане;

3) неизползваните билети, издадени от пътническата агенция;

4) допълнителни кръстосани проверки на командировъчните и представителните
разходи на членовете на ЕСП с цел установяване на евентуално двойно
възстановяване на средства за храна и проследяване на разходите за гориво на
служебните превозни средства;

5) точността и пълнотата на документите в личните досиета на служителите;

6) отсъствията на служители и работното време; и

7) касовите средства.
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54. Извършват се предварителни проверки на командировъчните и представителните
разходи на членовете на ЕСП. Програмата обхваща също така проверките на PMO на
ведомостта за заплати на ЕСП и финансовите права на нейните служители.

55. Планът за последващ контрол за 2020 г. на SG2-DIWI се основава на резултатите от
прегледа на регистъра на риска за 2021 г., оценката на зрелостта на процеса от 2019 г.
и последващите действия във връзка с препоръките от вътрешния одит. В него също така
се вземат предвид проверките на външния одитор като част от годишния преглед на
информационните технологии. Програмата за контрол обхваща четири точки:

1) системата за управление на физическия достъп до сградите на ЕСП;

2) риска от загуба на вътрешни знания и изчерпване на знанията;

3) спазването на тавана от 15 000 евро за поръчки с ниска стойност;

4) доказателствата за доставка за покупки, направени след началото на
ограничителните мерки и дистанционната работа.

56. В SG3-TLSPD проверките се отнасят до въпроси, свързани с качеството на писмения 
превод, и се налагат санкции в случай на отрицателна оценка. Не са планирани 
последващи финансови проверки поради опростения характер на разходите в тази 
област. Всички разходи се основават на междуинституционални договори за закупуване 
или са насочени към междуинституционални инструменти за възлагане на дейности на 
външни изпълнители.

7.2   Преглед на управлението на риска и въздействието 
на COVID-19 върху анализа на риска 

57. Годишният цикъл на вътрешен контрол на генералния секретариат включва годишен
преглед на направените от всяка дирекция оценки на риска. Тези прегледи водят до
планове за действие за управление на риска, които се вземат предвид при изготвянето
и изпълнението на предварителните и последващите проверки. Резултатите от
проверките на свой ред се включват в годишната декларация на оправомощения
разпоредител с бюджетни кредити в годишния отчет за дейността, както и в оценките на
риска за следващата година. При разработването на системите за вътрешен контрол
също така надлежно се взема предвид ефективността на разходите.

58. В цикъла на оценяване за 2020 г. първоначално бяха установени следните
междусекторни рискове в трите генерални дирекции на генералния секретариат:

а) излизането на Обединеното кралство от ЕС, водещо до ограничени ресурси или 
други отрицателни въздействия; 

б) неспазване на Финансовия регламент; 
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в) зависимост от възлагането на дейности на външни изпълнители, включително на 
Комисията; 

г) въпроси, свързани с персонала — проблеми при оценяването на бъдещите нужди от 
наемане на персонал или привличането и задържането на служители; 
ръководителите по писмен превод вече да не са в състояние да гарантират 
качеството; 

д) неспазване на Регламента относно защитата на данните или нарушения на 
сигурността на данните; 

е) проблеми с ИТ инструментите; 

ж) управление на знанията — липса на поддържане или развиване на адекватни 
вътрешни знания. 

59. Валидността на този анализ, извършен през 2019 г., беше повлияна през март 2020 г.
от свързаната с COVID-19 пандемия; вследствие на това дирекциите SG1-DHR и SG2-DIWI
актуализираха своите регистри на риска. SG3-TLSPD нямаше нужда да преразглежда
своята оценка на риска.

60. SG1-DHR, която отговаря за мерките за сигурност и здраве, добави нов риск —
рискът от заразяване на служители на работното място. Този риск беше оценен като
нисък, при условие че бъдат спазени препоръките на люксембургското правителство за
контрол на пандемията и бъде предоставено подходящо оборудване (като маски
и дезинфектанти за ръце). Другите рискове в регистъра на дирекция „Човешки ресурси“
не се промениха, въпреки че екипите се ангажираха задълбочено с проблеми,
произтичащи от пандемията от COVID-19.

61. SG2-DIWI, която отговаря за широкомащабни проекти в областта на
информационните технологии и сградите, включи критични рискове в своя регистър на
рисковете за 2020 г., отразявайки настоящата несигурност. Общият риск от нестабилност
в икономиката и политическата ситуация (поради Брекзит), който преди беше оценен
като критичен, беше актуализиран, за да се вземе предвид COVID-19. Беше добавен нов
риск по отношение на въздействието на пандемията от COVID-19 върху проекта К2, като
се има предвид, че настоящите обстоятелства застрашават навременното приключване
на ремонтните работи.

62. SG3-TLSPD нямаше нужда да преразглежда своята оценка на риска. Нейният
регистър на рисковете е съсредоточен върху въпроси, свързани с качеството, или
с инструменти във връзка с превода или публикуването.
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7.3    Преглед на ефикасността и ефективността на системите за 
вътрешен контрол 

63. През януари 2021 г. всички дирекции разгледаха резултатите от своите 
предварителни и последващи проверки и актуализираха оценките си на риска, както
и плановете за действие за управление на риска. При последващите проверки не бяха 
установени съществени слабости в системите за вътрешен контрол. Директорите също 
така направиха преглед на състоянието на всички неизпълнени препоръки от вътрешния 
одит, за да се уверят, че те ще бъдат изпълнени в рамките на предвидените срокове. 
Преди да подпише декларацията в съответствие с член 74, параграф 9 от Финансовия 
регламент, оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити разгледа информацията 
от докладите за вътрешен контрол, изготвени от всички директори.

64. Предварителните проверки на SG1-DHR на командировките на членовете на ЕСП 
показаха спад в броя на командировките (спад със 76,5 % в сравнение с 2019 г.). Същата 
тенденция се наблюдава и при представителните разходи на членовете на ЕСП
и командировките на шофьорите. Предварителните проверки на вида гориво и разхода 
на гориво на официалните превозни средства не разкриха никакви нередности.

65. В SG1-DHR последващите проверки в SAP на извадка от 120 плащания, избрани на 
случаен принцип измежду 1270 плащания, разкриха 12 грешки. По отношение на три 
плащания не е било спазено правилото „правното задължение не предхожда 
финансовото задължение“. Другите грешки са свързани със забавени плащания, 
дължащи се главно на доставчици. Екипите познават процедурите за обработка на 
обществени поръчки и плащания, а контекстът на дистанционната работа не е оказал 
въздействие върху управлението на бизнес процесите. Плащанията се извършват 
законно и точно, и се прилага съответната документация. Системата SAP и нейните 
автоматични механизми за контрол, както и познаването на инструмента от 2008 г. 
насам от страна на административните сътрудници, са спомогнали да се запази 
нормалното функциониране на бизнес процесите по време на пандемията.

66. Проверките на 232 училищни декларации са довели до възстановяване на средства 
от заплати само за три досиета. Всички несъответствия в анализа на варирането на 
заплатите са обяснени и обосновани за предходните 12 месеца. Като цяло констатациите 
от последващите проверки на PMO са положителни. Предварителните проверки на 
финансовите права не разкриха някакви особени проблеми. Сходните надбавки, 
изплащани от други източници, обикновено са били коректно приспадани от семейните 
надбавки. Проверките на 232 училищни декларации са довели до възстановяване на 
средства от заплати само за три досиета. Всички несъответствия в анализа на варирането 
на заплатите са обяснени и обосновани за предходните 12 месеца.

67. Проверките на SG1-DHR също така не разкриха сериозни проблеми с осребряването 
от PMO на командировките. Повечето от установените грешки се отнасят до 
изчисляването на дневните надбавки и възстановяването на пътните разноски за 
командировки с частни договорености. Както всяка година, констатациите от проверките
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на командировките ще бъдат съобщени на персонала, но този път заедно с насоки 
относно придружаващите документи, които да бъдат приложени в MIPS. 

68. Извършеният анализ на валидирането на командировъчни заповеди и декларации 
за разходи показва, че вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити 
правилно са следвали решенията на ЕСП. Освен това само 20 командировки са били 
валидирани, след като членът на ЕСП или членът на персонала вече е бил напуснал — те 
са включени в регистъра на изключенията на ЕСП в точка „правното задължение не 
предхожда финансовото задължение“.

69. Управлението на досиетата на служителите е било засегнато от ограничителните 
мерки и последващите условия на дистанционна работа. През януари 2021 г. PMO 
изпрати на ЕСП лични документи, получени от служители, за да ги добави към личните 
им досиета. Отсега нататък съществува нова процедура.

70. Предварителните проверки на SG2-DIWI на финансовите операции в SAP също 
разкриха по-малко грешки в сравнение с миналата година. От 2058 операции в SAP, 
включително поръчки за покупка, искания за плащане и фактури, само 35 са върнати за 
корекция. Основните причини за това са проблеми с документацията, липсваща 
информация в поръчката за покупка или грешки в контрола на фактурите.

71. Беше извършен преглед на договорите с много ниска стойност, за да се провери 
спазването на Финансовия регламент (точка 14.4 от приложение I). Последващите 
проверки не разкриха значителни пропуски или недостатъци при обществените 
поръчки с много ниска стойност и установиха, че прагът от 15 000 евро е спазен.

72. Последващите проверки на SG2-DIWI показаха по-специално, че системата Zeus, 
която управлява физическия достъп до сградите на ЕСП, е изложена на критичен риск и 
трябва да бъде заменена. Повредата на един компонент би могла да доведе до 
спиране на част от системата, без да е възможно тя да бъде поправена.

73. Извършеният от дирекцията преглед на трансфера на знания установи начини за 
подобряване на процеса. От ключово значение е компетентният ръководител да 
участва в организирането на предаването на знанията и наблюдението на целия процес.

74. Последващите проверки на качеството на превода от страна на SG3-TLSPD не 
разкриха сериозни проблеми, изискващи значителни мерки за смекчаване на 
последиците.

7.4   Заключение относно системите за вътрешен контрол на 
генералния секретариат 

75. По отношение на 2020 г. предварителните и последващите проверки показват, че
системата за вътрешен контрол на генералния секретариат функционира ефективно
и адекватно, както и че финансовите и нефинансовите рискове в неговите дирекции са
под контрол. При проверките бяха установени предимно някои несъществени грешки,
както и необходимостта от преразглеждане на някои процедури или подмяна на ИТ
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инструменти. Службата за вътрешен одит счита разходната ефективност на проверките на 
генералния секретариат за задоволителна, като за тази задача са разпределени общо 
14,7 служители в еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ) (включително 0,2 ЕПРВ 
в Службата за управление и плащане по индивидуални права (РМО). Прегледът показва 
също така стабилността на системата за управление, която се основава на интегриран 
софтуер и включва значително ниво на автоматичен контрол. 

76. Общото заключение от доклада за вътрешен контрол на службата за вътрешен одит
е положително — в дейността на генералния секретариат са въведени надеждни
проверки за най-рисковите области и е запазено разделението на задълженията за
предварителен и последващ контрол между различни служители. Не са констатирани
съществени недостатъци.
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VIII. Проследяване на действията относно
решението за освобождаване от
отговорност във връзка с изпълнението на
бюджета за 2018 г.

77. На 13 май 2020 г. Европейският парламент освободи от отговорност1 ЕСП във връзка
с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година. По-долу е представен отчет за
последващите действия относно забележките, направени в решението за освобождаване
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Одит на административните разходи (параграфи 5 и 15 от 
решението за освобождаване от отговорност) 

78. Параграф 5: Процентът грешки по отношение на административните разходи е под
прага на същественост от няколко години и одитният риск в тази област се счита за нисък.
В дейността във връзка с декларацията за достоверност ЕСП разпределя одитните си
ресурси въз основа на цялостна оценка на риска за областите, в които има по-голяма
вероятност от грешки.

79. От няколко години обаче одитната дейност на ЕСП по отношение на декларацията за
достоверност за административните разходи включва нещо повече от проверка на
представителна извадка от операции, на системите за вътрешен контрол и на годишните
отчети за дейността и други механизми за управление. Въпреки че тази работа вече
обхваща широк кръг от теми, в контекста на декларацията за достоверност за 2018 г. ЕСП
анализира и процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителни работи
и услуги, свързани със сигурността на хората и помещенията. За 2019 г. допълнителна
тема беше увеличението на броя на договорно наетите служители и свързаните с тях
плащания от 2012 г. до 2018 г. във всички институции и органи. Друг аспект, който ЕСП
провери през 2019 г. в областта на системите за вътрешен контрол, бяха системите за
надзор и контрол на Европейския икономически и социален комитет, Европейския
комитет на регионите и Европейския надзорен орган по защита на данните. Този преглед
е първият от цикъл, който ще обхване всички институции и органи.

80. ЕСП счита, че различните компоненти на горепосочената дейност ще доведат до
това тя да прави преглед на слабостите в административните разходи във всяка
институция за период от няколко години. Този подход е напълно съвместим с рисковия
профил на одитната област на административните разходи.

1 Решение № 2020/1887 на Европейския парламент. 
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81. Параграф 15: Броят на проверените операции е представителен за функцията от
МФР и отразява риска в тази област. Значителното увеличаване на броя на операциите
в тази област ще изисква допълнителни ресурси, които може да не са пропорционални
на риска. В допълнение към отговора по параграф 5 обаче бихме искали да отбележим,
че ЕСП е увеличила извадката от операции за функция 5 от МФР на 48 за декларацията за
достоверност за 2020 г.

82. Следва също така да се припомни, че в рамките на своите одити на изпълнението
и на съответствието ЕСП редовно разглежда конкретни теми в тази област. Например ЕСП
провери управлението на сградите (Специален доклад № 34/2018), прилагането на
изменения през 2014 г. Правилник за длъжностните лица (Специален доклад № 15/2019)
и конкурсите на общо основание и процедурите за подбор на EPSO (Специален доклад
№ 23/2020).

83. Що се отнася до представянето на независим годишен доклад относно институциите
на ЕС (какъвто ЕСП изготвя за агенциите на ЕС), бихме искали да отбележим, че
Договорът за функционирането на ЕС изисква от ЕСП да представи декларация за
достоверност, обхващаща институциите и органите, докато учредителният регламент на
повечето агенции предвижда предоставянето на индивидуално одитно становище от
ЕСП.

Времева рамка на процедурата по освобождаване от отговорност на 
ЕСП във връзка с изпълнението на бюджета (параграф 7 от 
решението за освобождаване от отговорност) 

84. ЕСП се ангажира да спазва определените от законодателя срокове за
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. ЕСП се стреми да
представя своите годишни доклади още по-рано, когато това е възможно, без да се
излага на риск качеството на нейната одитна дейност.
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Разходи за Службата за управление и плащане по индивидуални 
права (PMO) (параграф 8 от решението за освобождаване от 
отговорност) 

85. Платената сума за услугите на PMO възлиза на 216 732 евро през 2017 г.,
268 610 евро през 2018 г. и 293 238 евро през 2019 г. През 2017 г. и 2018 г. услугите
включват обработване на пенсии, отпускане на суми, финансови права, ведомости за
заплати и командировки на членовете и служителите на ЕСП. Има две причини за по-
високите разходи през 2018 г.: (i) на 1 март 2017 г. ЕСП възложи на PMO управлението на
командировките и ii) броят на командировките, осъществени през 2018 г., се увеличи.
Лекото увеличение на разходите за услугите на PMO през 2019 г. се обяснява
с увеличение на цената на услугата (2 %) и лек растеж на дейността (повече досиета,
обработвани от PMO). Цифрите, посочени в параграф 8 от решението за освобождаване
от отговорност, отразяват размера на бюджета. В началото на 2021 г. бюджетен ред 1655
беше прехвърлен на Комисията, за да ѝ бъде предоставен пряк достъп да действа като
бюджетен орган. ЕСП повече не плаща фактури на PMO.
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Използване на служебни превозни средства (параграф 10 от 
решението за освобождаване от отговорност) 

86. След влизането в сила на новите правила ЕСП осъществи значителни икономии на
разходи, свързани с използването на служебни превозни средства. Това се доказва от
намаляването на допълнителните средства за възстановяване на разходи, свързани
с използването на автомобилите за цели, различни от изпълнението на служебните
задължения:

Фигура 2 — Вариране на нивото на възстановяване на разходите за 
служебни превозни средства (от 2016 г. до 2020 г.)  

Източник: SG1-DHR. 

87. Потреблението на гориво също отбеляза значителни икономии. 2020 г. обаче беше
изключителна година предвид здравната ситуация и ограниченията за пътуване.

Фигура 3 — Разходи за карти за гориво (от 2013 г. до 2020 г.) 

Източник: SG1-DHR. 

12 210 евро 3 539 евро 2 809 евро 833 евро 96 евро

-71 % -21 % -70 % -88 %

= стойността от предходната година
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88. През 2020 г. няма промяна, що се отнася до използването на служебни превозни 
средства за лични цели. 

Ключови показатели за изпълнение (параграф 11 от решението за 
освобождаване от отговорност) 

89. През януари 2021 г. ЕСП прие своята нова стратегия за периода 2021—2025 г. 
Понастоящем обмисляме необходимостта от преразглеждане на показателите ни за 
изпълнение и/или по-нататъшното им съгласуване със стратегическите ни цели. В този 
контекст ЕСП ще проучи и най-добрия начин за измерване на добавената стойност на 
дейността ѝ за заинтересованите институции, т.е. Европейският парламент, Съветът 
и националните парламенти. 

90. В периода 2018—2020 г. ЕСП събра с помощта на въпросници мненията на 
заинтересованите страни относно въздействието и полезността на докладите ѝ. ЕСП 
изпрати тези въпросници на всички адресати на докладите ѝ, като например членовете 
на ЕП и секретариатите на комисиите на Европейския парламент. ЕСП публикува 
резултатите от тези проучвания в своите отчети за дейността. За 2020 г. 75 % от 
респондентите посочват, че въздействието на ЕСП е много високо или високо 
(2019 г.: 81 %, 2018 г.: 78 %). Освен това 84 % от респондентите считат, че работата на ЕСП 
е много полезна или полезна (2019 г.: 88 %, 2018 г.: 87 %). 

Присъствие на членовете на ЕСП (параграфи 17 и 18 от решението за 
освобождаване от отговорност) 

91. Параграф 17: ЕСП води редовен регистър на присъствието на своите членове на 
заседанията на колегиалния орган, на административния комитет и на одитните състави. 
За първи път информация по този въпрос е включена в годишния отчет за дейността на 
ЕСП за 2020 г. ЕСП ще продължи да докладва статистически данни относно присъствието 
на членовете си през следващите години. 

92. Параграф 18: Членовете на ЕСП, както и тези на други равностойни длъжности 
в други институции на ЕС, нямат право на годишен отпуск. ЕСП е установила във 
вътрешния си правилник процедура, съгласно която членът на ЕСП, който 
председателства заседание на колегиалния орган, на одитен състав или комитет, трябва 
да документира присъствието и отсъствието на членовете на ЕСП. Отсъстващите членове 
на ЕСП могат да бъдат извинявани въз основа на надлежно обосновано писмено искане 
по конкретни причини — болест, сериозни семейни обстоятелства, непреодолима сила 
или командировка. Секретариатът на ЕСП поддържа регистър с тази информация 
и всички придружаващи документи. 
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Етична рамка на ЕСП (параграфи 28, 30 и 31 от решението за 
освобождаване от отговорност) 

93. Параграф 28: През декември 2020 г. ЕСП актуализира етичната рамка за членовете 
си, за да вземе предвид препоръките от партньорската проверка в тази област, 
извършена през 2019 г. от върховните одитни институции на Полша и Хърватия, както 
и препоръките на Европейския парламент. Понастоящем от членовете на ЕСП се изисква 
да представят декларация за интереси, която се подновява всяка година. Тези 
декларации се разглеждат от председателя на ЕСП със съдействието на правната служба, 
като при необходимост се включва и комитетът по етика. 

94. Параграф 30: През 2021 г. ЕСП ще актуализира етичната рамка за целия персонал. 
Прегледът ще включва също информация и комуникация, свързани с етиката. 

95. Параграф 31: Препоръките в доклада от партньорската проверка вече са взети 
предвид при актуализирането на етичната рамка за членовете на ЕСП, приета през 
декември 2020 г. ЕСП понастоящем работи и за актуализиране на етичната рамка за 
персонала въз основа на тези препоръки. Европейският парламент ще бъде 
своевременно информиран за резултата. 

Разпределение на работното натоварване (параграф 34 от 
решението за освобождаване от отговорност) 

96. В ЕСП ръководителите на отдели отговарят за разпределянето на работното 
натоварване. Те получават насоки за тази дейност в официален документ — 'Guide to 
promoting equal opportunities' („Наръчник за насърчаване на равните възможности“). 
Наръчникът съдържа раздел, посветен на създаването на работна среда, ориентирана 
към постигането на резултати, и друг раздел относно справедливото третиране. 
Наръчникът предвижда ръководителите да се запознаят с начините на работа на своите 
служители и съобразно това да адаптират разпределението на работните задачи. 
Ръководителите също така се насърчават да се възползват от външна помощ, ако 
например даден член на екипа не е в състояние да работи или промени трудовия си 
модел (напр. започне да работи на непълно работно време). В съответствие с наръчника 
през 2019 г. отделът за професионално обучение стартира задължителен курс за 
ръководители. Курсът продължи и през 2020 г. 

97. През 2018 г. и 2019 г. ръководителите на ЕСП участваха в задължително обучение по 
управление на дистанционно работещите служители. Съдържанието на обучението 
включваше балансирано и справедливо разпределение на работното натоварване. 

98. Ако членовете на персонала се чувстват претоварени, те могат да се свържат 
с Комитета на персонала, Съвместния комитет за равни възможности, медицинската 
служба, екипа, отговарящ за човешките ресурси, служителя по въпросите на 
многообразието и приобщаването или професионалните психолози на ЕСП. 
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Баланс между половете (параграфи 40 и 41 от решението за 
освобождаване от отговорност) 

99. Параграф 40: Към 31 декември 2019 г. 51 % от служителите на ЕСП са жени (без 
промяна от 2018 г.). 44,2 % от одиторите и администраторите на ЕСП са жени 
(в сравнение с 45 % през 2018 г.), което води до почти равен дял на жените и мъжете. 
В таблиците по-долу е представено обобщение на промените в баланса между половете 
на управленско ниво в ЕСП през последните години. 

Фигура 4— Баланс между половете на управленско ниво (в периода 
2010 г.—2020 г.) 

 
Източник: SG1-DHR. 

Фигура 5— Баланс между половете на управленско ниво към 
31.12.2020 г. 
Разбивка по вид ръководна длъжност 

 
Източник: SG1-DHR. 
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100. Параграф 41: Понастоящем осем от 27-те членове на ЕСП са жени (в сравнение 
с четирима през 2016 г.). 

Професионално обучение и сътрудничество с университети 
(параграф 43 от решението за освобождаване от отговорност) 

101. През 2020 г. ЕСП продължи сътрудничеството си с Университета на Лотарингия 
в Нанси и Мец (Франция), Европейския университетски институт във Флоренция (Италия) 
и други водещи университети. В момента ЕСП проучва възможността за установяване на 
допълнителни партньорства в Германия и Нидерландия. 

Сградата К1 (параграф 44 от решението за освобождаване от 
отговорност) 

102. През 2018 г. ЕСП извърши предварително проучване относно сградата K1 
в сътрудничество с органите на Люксембург. ЕСП разгледа различните варианти, 
представени през юни 2019 г., и реши да започне проучване за осъществимост през 
първото тримесечие на 2021 г. Резултатите от него следва да бъдат готови до края на 
2021 г. ЕСП ще информира комисията по бюджетен контрол на Парламента за всички 
решения, заедно с бюджетните прогнози. 

103. През август 2019 г. два стъклени елемента паднаха от фасадата на K1. Това 
произшествие доведе до изграждането на периметър за сигурност около сградата. 
Започнахме проучване, за да оценим състоянието на фасадата и да определим какви 
мерки да предприемем. Въз основа на резултатите от проучването през 2021 г. ЕСП ще 
извърши известна превантивна ремонтна дейност с бюджет от около 250 000 евро. 

Софтуер с отворен код (параграф 47 от решението за освобождаване 
от отговорност) 

104. ИТ системите на ЕСП се основават на солидни архитектурни принципи, които 
отчитат подхода разходи/ползи в съответствие с общите технологии, предоставени на 
междуинституционално равнище. Въз основа на тези критерии ЕСП реши да въведе 
безплатен софтуер с отворен код като ключов компонент на своето портфолио. Що се 
отнася до ЕСП като „доставчик“ на безплатен софтуер с отворен код, бихме искали да 
подчертаем, че нашата дейност по разработване на софтуер е много ограничена, тъй като 
прилагаме принципа „повторна употреба преди закупуване, закупуване преди 
изграждане“. 
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Сътрудничество с други институции и органи на ЕС (точка 48 от 
решението за освобождаване от отговорност) 

105. ЕСП участва в различни постоянни и ad hoc комитети и работни групи, в които 
институциите на ЕС си сътрудничат, обменят информация и най-добри практики и, когато 
е възможно, разработват общи решения. ЕСП възнамерява да използва всички 
възможности за сътрудничество с други институции и органи на ЕС. 
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IX. Декларация на оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити 

Аз, долуподписаният генерален секретар на Европейската сметна палата, в качеството си 
на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, заявявам, че:  

o информацията в настоящия отчет е вярна и точна; и 

o разполагам с достатъчна увереност, че: 

— ресурсите, предвидени за описаните в настоящия отчет дейности, са 
използвани по предназначение в съответствие с принципите на добро 
финансово управление; 

— въведените процедури за контрол предоставят необходимите гаранции 
относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 
операции и осигуряват подходящо третиране на сигналите за измами или 
случаите на предполагаема измама; и 

— свързаните с контролите разходи и произтичащите от тях ползи са 
пропорционални.  

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 ми е известна информация, различна от тази, включена 
в настоящия доклад и която би могла да е в ущърб на интересите на институцията.  

Люксембург, 19 февруари 2021 г. 

 
 
 
 
 
 
Zacharias Kolias 
Генерален секретар 
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Приложение — Доклад относно бюджетното 
и финансовото управление за 2020 г. 

За достъп до документа, моля натиснете тук. 

 

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/European_Court_of_Auditors-Report_on_budgetary_and_financial_management_for_2020_EN.pdf
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– по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

За да намерите информация за ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на 
адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://publications.europa.eu/bg/
publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен 
информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички официални 
езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес https://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп до набори от 
данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за 
нетърговски цели.
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