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Въведение 
01 Финансовите правила, приложими към общия бюджет на ЕС („Финансов 
регламент“), изискват от оправомощения разпоредител с бюджетни кредити на 
Европейската сметна палата (ЕСП), т.е. генералния секретар, да докладва за 
изпълнението на своите задължения пред ЕСП и бюджетните органи в годишен 
отчет за дейността.  

02 Настоящият доклад съдържа финансова и управленска информация, анализ 
на ефикасността и ефективността на системите за вътрешен контрол и годишната 
Декларация за достоверност на генералния секретар относно 
законосъобразността, редовността и доброто финансово управление на 
финансовите операции, за които той отговаря. Той допълва годишния отчет за 
дейността на ЕСП, който също съдържа отчет за основните дейности на 
институцията и основните цели, постигнати с използваните през годината 
ресурси. 

03 В следващите раздели са представени дейностите на генералния секретар 
и най-важните акценти за 2021 г., последвани от основните постигнати резултати 
и дейностите по области на управление, включително използването на 
бюджетните и човешките ресурси, предоставени на генералния секретар. 
Резултатите на системите за вътрешен контрол и последващите действия относно 
забележките, отправени към ЕСП от органите по освобождаване от отговорност 
във връзка с изпълнението на бюджета, са представени в отделни раздели. 
Последният раздел съдържа Декларацията за достоверност на оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити, т.е. генералния секретар. В приложението е 
представена специфичната информация, изисквана от Финансовия регламент по 
отношение на бюджетното и финансовото управление. 
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Генерален секретар 
04 Ролята на генералния секретариат е да осигури ресурсите, услугите 
и съоръженията, от които се нуждае ЕСП, за 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, езиковата помощ и публикациите, обучението, работната среда 
в областта на цифровите технологии, сигурността и безопасността, както и за 
непрекъснатостта на дейността (съоръжения, медицинска служба и др.). 
Генералният секретар също така ръководи секретариата на колегиалния орган на 
ЕСП, като следи за добрата подготовка и последващите действия във връзка със 
заседанията му.  

05 Три дирекции и две служби осигуряват изпълнението на задълженията на 
генералния секретар:  

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

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

o Дирекция „Езикова и редакционна дейност“ (SG3-LED) осигурява писмени 
преводи, езикова помощ и публикации в ЕСП.  

o длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) следи за спазването на 
правилата на ЕС за защита на данните и насърчава култура на защита на 
личните данни; 

o служителят по сигурността на информацията (ССИ) отговаря за управлението 
и планирането на сигурността, разработването и прилагането на политиката 
за информационна сигурност, намаляването на информационните рискове 
и извършването на одити на информационната сигурност. 
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06 В края на декември 2021 г. генералният секретариат разполага с 338 
служители, назначени в различните му дирекции и служби (вж. фигура 1). Освен 
това в SG2-DIWI са наети значителен брой външни доставчици на услуги, 
работещи по ИТ проекти на ЕСП (82 външни служители [от които не всички са на 
пълен работен ден]), а в SG1-DHR — още седем външни служители, работещи 
с медицинската служба. 

Фигура 1 — Разпределение на служителите в генералния 
секретариат 

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

07 Почти целият бюджет на ЕСП се управлява от генералния секретариат, или 
152 796 727 евро, което съответства на 99,4 % от бюджета на институцията. 
Нивото на изпълнение на бюджета за 2021 г. е задоволително: за 96,8 % от 
окончателните бюджетни кредити са поети задължения, а извършените 
плащания са в размер на 140 151 259 евро (или 94,5 % от поетите задължения); 
вж. таблица 1. Останалите бюджетни редове се отнасят до комуникационните 
и правните разходи, както и до разходите за командировки, които не се 
управляват пряко от генералния секретариат. Длъжностното лице по защита на 
данните и служителят по сигурността на информацията не управляват никакви 
разходи. 
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Таблица 1 — Бюджет, управляван от генералния секретариат 
(в евро) 

Дирекция Бюджетни 
кредити 

Поети 
задължения Плащания 

Човешки ресурси, финанси 
и административно обслужване  137 234 227 132 467 760 131 848 552 

Информация, работна среда 
и иновации  14 751 000 14 747 585 7 579 044 

Езикова и редакционна дейност  1 212 000 1 024 619 723 663 

Общо 153 197 227 148 239 964 140 151 259 

% от бюджета на ЕСП: 99,7 % 99,8 % 99,9 % 
Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“. 
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Акценти през годината 
08 През цялата година основен приоритет на генералния секретар беше да 
смекчи въздействието на пандемията от COVID-19 върху здравето и безопасността 
на служителите, като същевременно запази непрекъснатостта на дейността 
и процеса на вземане на решения. Генералният секретар направи оценка на 
въздействието на пандемията върху качеството на работата на служителите, 
равновесието между професионалния и личния живот, административните услуги 
и одитните процедури. Анализът показа, че персоналът се е възползвал от новите 
цифрови инструменти и присъщата на работата от разстояние гъвкавост, за да 
постигне същото ниво на производителност на труда със същото качество, както 
преди пандемията.  

09 С оглед на извлечените поуки ЕСП постепенно облекчи ограниченията 
в съответствие с решенията, взети от люксембургските власти. Едно от 
предизвикателствата пред институцията беше да се отворят отново работните 
помещения, за да могат служителите да се върнат на работа при условия, 
съобразени със здравната обстановка. През ноември 2021 г. беше приет нов 
режим на работа за 2022 г., съчетаващ работа от офиса с работа от разстояние. 
Този хибриден начин на работа има за цел да осигури по-гъвкав подход към 
работното време, като позволи на служителите да балансират професионалния 
и личния си живот, като същевременно вземат предвид нуждите на службата 
и допринасят положително за баланса между половете и организационната 
ефективност. Решението официално влезе в сила на 1 януари 2022 г., но 
специалните мерки за работа от разстояние продължават да се прилагат 
в отговор на ситуацията, свързана с COVID-19.  

10 2021 беше и първата година от изпълнението на стратегията на ЕСП за 
периода 2021—2025 г., приета през януари 2021 г. Дирекциите реагираха бързо 
и гъвкаво, за да приложат необходимите технологични и организационни мерки 
в подкрепа на стратегическите цели на ЕСП, като основната цел беше да се 
осигури добавена стойност и да се повишат знанията и опитът на всички 
служители. Стратегията на ЕСП беше допълнена от Стратегическия план за 
развитие на служителите, работните места и услугите за периода 
2021—2025 г., както и от политиката и плана за действие на ЕСП за 
многообразието и приобщаването за периода 2021—2025 г. 
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11 След 2020 г. изпълнението на бюджета все още беше повлияно от 
пандемията — първоначално предвидените бюджетни кредити не бяха усвоени 
напълно по някои бюджетни редове, по-специално по редовете, засягащи 
разходите за командировки, публикации, Общата служба за устни преводи 
и конференции, заседания и представителни разходи. Въпреки това степента на 
изпълнение на поетите задължения и плащанията е малко по-висока от тази за 
2020 г. Бюджетните органи разрешиха прехвърлянето на неусвоените бюджетни 
кредити към нови нужди: инвестиции в ИТ оборудване и услуги, нова система за 
сигурност на достъпа и подобряване на наблюдението на вратите, както 
и обновяване на помещенията чрез различни инвестиции и по-специално 
стартирането на пилотния проект „Преосмисляне на работното място в ЕСП“. 
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Основни дейности и резултати на 
генералния секретар 
12 Генералният секретар подкрепя прилагането на стратегията на ЕСП за 
периода 2021—2025 г., като изпълнява стратегическите планове за развитие 
и приоритетите в различните области на своята отговорност — ИТ, човешки 
ресурси, обучение и развитие, езикови и редакционни услуги и управление на 
инфраструктурата. В тези планове се отчита фактът, че политиките, организацията 
на работа, работното място и услугите трябва да се адаптират към новата 
реалност след COVID-19. Сред основните приоритети са: 

1) набиране, развитие и задържане на висококвалифицирани, знаещи и опитни 
служители, както и поддържане на тяхната ангажираност и мотивация през 
цялата им кариера;  

2) насърчаване на благосъстоянието на служителите чрез създаване на 
безопасна и привлекателна работна среда, предоставяне на подкрепа на 
персонала, осигуряване на гъвкави условия на труд и улесняване на прехода 
от физическо към виртуално работно място;  

3) насърчаване на цифровата трансформация, адаптиране към новия хибриден 
режим на работа и използване на нови технологии за модернизиране на 
одиторската и неодиторската част на организацията, опростяване на 
процедурите и повишаване на производителността на труда;  

4) гарантиране, че бюджетните ресурси се управляват в съответствие 
с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;  

5) предоставяне на бързи и висококачествени езикови услуги и публикации;  

6) насърчаване на междуинституционалното сътрудничество чрез установяване 
на полезни взаимодействия и допринасяне за общ междуинституционален 
подход и извличане на ползи от него (хоризонтален приоритет). 
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13 Постигането на тези приоритети е отразено в показателите за резултатите от 
дейността (вж. таблица 2). 

Таблица 2 — Състояние на показателите за резултатите от дейността 

Приоритет Показател Праг 2021 г. 
Човешки ресурси, финанси и административно обслужване  

1. Процент незаети щатни бройки 
Зелен — ≤ 3 %  
Жълт — > 3 %, ≤ 5 %  
Червен — > 5 % 

2,7 % 

2. 
Среден процент на навременни 
отговори от Центъра за обслужване 
на човешките ресурси 

Зелен — > 90 %  
Жълт — > 75 %, ≤ 90 % 
Червен — < 75 % 

99,69 % 

2. Среден брой дни професионално 
обучение на одитор 

Зелен — ≥ 5 дни  
Жълт — > 4 дни ≤ 5 дни  
Червен — ≥ 4 дни 

8,45 дни 

2. 
Среден брой дни професионално 
обучение на служител, различен от 
одитор 

Зелен — ≥ 2 дни  
Жълт — > 1 дни ≤ 2 дни  
Червен — ≥ 1 дни 

4,29 дни 

4. 

Освобождаване от отговорност във 
връзка с управлението на бюджета 
на ЕСП и получаване на одитно 
становище без резерви относно 
финансовите отчети на ЕСП 

Зелен: освобождаване 
от отговорност 
и одитно становище 
без резерви 
Червен: не се 
освобождава от 
отговорност и/или не 
се дава одитно 
становище без резерви 

Зелен 

Информация, работна среда и иновации  

3. Наличност на критични системи 
Зелен — > 99,5 %  
Жълт — > 99 %, ≤ 99,5 % 
Червен — < 99 % 

99,88 % 

3. Брой инциденти, разрешени през 
първите 24 часа 

Зелен — ≥ 95 % 
Червен: < 95 % 95,98 % 

Езикова и редакционна дейност  

5. Процент на преводаческите услуги, 
извършени навреме 

Зелен — > 95 %  
Жълт — > 90 %, ≤ 95 %  
Червен — < 90 % 

97,83 % 

Източник: Изпълнение на годишната работна програма през 2021 г. 
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Човешки ресурси, финанси и административно обслужване  

14 Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ 
(SG1-DHR) отговаря за управлението на човешките ресурси, финансите, 
медицинската служба, сигурността на служителите, за организирането на събития 
и спазването на протокола, както и за други общи служби в ЕСП. Тя управлява 
почти 90,2 % от бюджета на институцията за 2021 г. (вж. таблица 1), като 
средствата са предназначени главно за заплати на членовете и служителите на 
ЕСП (вж. таблица 3). 

Таблица 3 — Бюджетни кредити и плащания за 2021 г. на Дирекция 
„Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ 
(в евро)  

Бюджетни редове Бюджетни 
кредити Плащания % 

изпълнение  

Възнаграждения и надбавки 114 511 182 112 601 021 98,3 % 

Други служители и външни 
услуги 6 998 000 6 312 412 90,2 % 

Командировки 1 529 000 265 851 17,4 % 

Медицинско и социално 
обслужване 172 000 92 022 53,5 % 

Други разходи за персонал 1 698 000 1 550 364 91,3 % 

Професионално обучение 650 000 406 083 62,5 % 

Превозни средства/транспорт 366 000 314 925 86,0 % 

Представителни разходи 213 000 24 419 11,5 % 

Заседания, събития 
и конференции 262 000 117 442 44,8 % 

Други административни разходи 181 500 52 557 29,0 % 

ОБЩО 126 580 682 121 737 095 96,2 % 

Бележка: Възможно е отделните суми да се различават от общите сборове поради закръгляване. 
Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“. 

15 Дирекцията продължи да реагира устойчиво на пандемията от COVID-19, 
като основният приоритет беше защитата на служителите. Бяха предприети 
и действия за изпълнение на приоритетите на Стратегическия план на 
генералния секретариат за развитие на служителите, работните места 
и услугите за периода 2021—2025 г. 
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16 За да се отговори на първия приоритет на генералния секретариат (вж. 
точка 12), бяха обявени два вътрешни конкурса и съставени списъци с резерви за 
позиции в областта на одита и писмения превод цел да се запълнят длъжностите, 
които в момента се заемат от срочно наети служители. Дирекцията също така 
публикува покани за изразяване на интерес за национални експерти и започна да 
наема специалисти в областта на данните и математиката по поканата за срочно 
наети служители, публикувана през 2020 г. През годината бяха завършени 
процедури за подбор на един директор и осем главни ръководители. След като 
ЕСП прие преразгледаната политика за ротация на персонала, бяха финализирани 
процедурите за задължителна и доброволна мобилност за годината. В таблица 4 
по-долу са обобщени данните за новоназначени служители през 2021 г. 

Таблица 4 — Членове и наети служители 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Членове на ЕСП 2 3 1 
Длъжностни лица 17 18 16 
Срочно наети 
служители 33 21 21 

Договорно наети 
служители 21 20 30 

Национални експерти 6 3 13 
Стажанти 55 44 56 
ОБЩО 134 109 137 

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

17 Въпреки че 2021 г. се оказа особено трудна година за набиране на 
служители в областта на одита, броят на наетите одитори се увеличи, главно 
в категорията на срочно наетите. Привличането на таланти става все по-трудно 
поради високите разходи за живот в Люксембург и липсата на профили, които да 
отговарят на нуждите на ЕСП. 

18 През годината дирекцията също така актуализира системата за оценка на 
компетентността и резултатите от дейността и стартира услуга за професионално 
ориентиране, а тримата нови членове на мрежата от доверени лица за контакт, 
които бяха избрани през 2020 г., започнаха да работят пълноценно. 
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19 Що се отнася до обучението, в допълнение към курсовете, семинарите 
и презентациите, през 2021 г. бяха започнати няколко проекта за предоставяне на 
висококачествено обучение на служителите във важни области като: 

o изготвяне на програма за обучение на ръководители; 

o измерване на въздействието на обучението; 

o разработване на рамка за компетентност;  

o осигуряване на програма за обучение на ръководителите на задачи; 

o въвеждане на поредицата „Споделяне и свързване“ за насърчаване на 
ученето през целия живот чрез обмен на знания;  

o въвеждане на поредицата „Моят Люксембург: време да науча повече“ за 
укрепване на връзките с държавата домакин на ЕСП и за принос към 
интеграцията; и 

o организиране за първи път на Дни на яснотата на езиковото изразяване 
в ЕСП. 

20 Дирекцията също така започна сътрудничество с Евростат, засили 
сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и беше 
домакин на Европейския месец на киберсигурността в ЕС. Както и през 2020 г., 
ежегодният Ден на обучението се превърна във Виртуална седмица на 
обучението за 2021 г. с много интересни презентации, както и Панаир на одита 
с активното участие на върховните одитни институции извън Съюза. 

21 За целите на подобряването на благосъстоянието на служителите (втори 
приоритет на генералния секретариат; вж. точка 12) важно постижение беше 
назначаването на специален служител по въпросите на многообразието 
и приобщаването в началото на годината и приемането на политика и план за 
действие в тази област както и изпълнението на дейности за насърчаване на 
многообразието и приобщаването през цялата година. Бяха назначени също така 
нов офталмолог и нов лекар, отговарящ за проверката на отпуските по болест, 
и беше разширена психологическата подкрепа за персонала.  
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22 Някои други важни дейности са: 

o кампанията „RESPECT“; 

o въвеждане на по-персонализирана схема за изпращане на пенсиониращите 
се служители; 

o текуща работа по подготовката на новите страници относно човешките 
ресурси на публичния уебсайт на ЕСП; 

o провеждане на проучване за ангажираността на персонала, което ще 
послужи за определяне на нови показатели за резултатите от дейността с цел 
изчисляване на индекс на ангажираността на персонала. 

23 Службата за сигурност продължи да играе ключова роля с консултации 
и помощ за вземането на решения, както в техническото звено за COVID-19, така 
и в комитета за управление на кризи. Същевременно тя предприе необходимите 
мерки за поддържане на квалификацията на своите служители и допринесе 
много активно за стартирането на проекта за обновяване на системата за контрол 
на достъпа.  

24 И накрая, екипът за организиране на прояви, посещения и протокол 
продължи да предоставя организационна подкрепа за онлайн събития 
и съдействие относно протокола при официални посещения в ЕСП. До 
подобряването на здравната обстановка и възобновяването на посещенията на 
място всички групови посещения бяха организирани онлайн. Бяха извършени 
промени в кетъринг дейностите и взети всички необходими мерки за спазване на 
националното законодателство във връзка с пандемията от COVID-19. Екипът се 
включи и в дистрибуцията на маски за лице и бързи антигенни тестове сред 
всички служители на ЕСП. 

25 В областта на финансите и административните услуги друг от приоритетите 
на генералния секретариат (вж. точка 12) беше качеството и навременността на 
плащанията, както и общото въвеждане на електронно фактуриране, което 
продължи успешно през цялата година. Външните одитори изразиха 
положително становище за финансовите отчети на ЕСП за 2020 г. 
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Информация, работна среда и иновации  

26 Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (SG2-DIWI) отговаря за 
цифровата работна среда (ИТ оборудване, услуги и устройства) и за физическото 
работно място (сгради, технически съоръжения, офиси и логистика) в ЕСП, както 
и за библиотеката на институцията. Тя управлява 8,3 % от бюджета на ЕСП (вж. 
таблица 1). В таблица 5 е описано подробно използването на бюджетните 
кредити и плащанията за 2021 г. 

Таблица 5 — Бюджетни кредити и плащания за 2021 г. на Дирекция 
„Информация, работна среда и иновации“ (в евро) 

Бюджетни редове Бюджетни 
кредити Плащания % 

изпълнение  
Информационни технологии  9 555 000 4 594 165 48,1 % 

Библиотека и архиви 490 000 411 934 84,1 % 

Сгради и съоръжения 4 706 000 2 572 946 54,7 % 

ОБЩО 14 751 000 7 579 044 51,4 % 

Бележка: Възможно е отделните суми да се различават от общите сборове поради закръгляване. 
Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“. 

27 За пореден път работата на SG2-DIWI през 2021 г. беше от основно значение 
за поддържане на непрекъснатостта на дейностите на ЕСП и, в съответствие 
с приоритетите на генералния секретариат (вж. точка 12), за осигуряване на 
адаптивни ИТ услуги и гъвкави съоръжения. През периода бяха предоставени 
всички обичайни продукти и процедури на ЕСП: одитни доклади, конференции, 
обучения, контакти със заинтересованите страни, диалог с одитираните субекти 
и превод на документи.  

28 В областта на информацията и технологиите през 2021 г. бяха осъществени 
няколко важни стъпки: 

o бяха извършени значителни подобрения и миграции на ИТ 
инфраструктурата: цялата система за съхранение на данни на ЕСП беше 
обновена, а Центърът за възстановяване при бедствия мигрира към 
съоръженията, предоставени от Европейския център за надеждна ИТ 
подкрепа за бизнеса (European Business Reliance Centre — EBRC) в Betzdorf; 

o беше създаден ръководен комитет в областта на ИТ; 

o продължи работата по анализа на данни за сътрудничество по одитни задачи 
(ECAlab);  



 17 

 

o активното участие в управителния комитет по въпросите на цифровите 
технологии допринесе за няколко етапа в разработването на плана за 
развитие на технологиите и данните за одит; 

o мрежата „Технологии и иновации за одит“ постигна успехи; 

o бяха създадени услуги за автоматизация на роботизирани процеси. 

29 През 2021 г. бяха започнати и други проекти, които ще продължат да се 
изпълняват и през 2022 г: 

o стартира нов уебсайт на ЕСП; 

o беше подменена системата за управление на заинтересованите страни 
и създадено аудио-визуално студио; 

o бяха обновени системите за управление на преводите; 

o беше разработен навигатор за документи; 

o беше разработен правен портал. 

30 Дирекцията разреши общо 19 804 ИТ инцидента, въведе 179 нови версии на 
системи, осигури 99,88 % наличност на критичните системи и гарантира напълно 
стабилна технология за хибридния модел на работа (от разстояние и на място). 

31 Дирекцията се съсредоточи и върху преодоляването на рисковете, свързани 
с киберсигурността, като постоянно следеше и адаптираше системите към 
големия брой заплахи, регистрирани от екипа на ЕС за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти. Най-значимите уязвимости засегнаха виртуалната частна 
мрежа (VPN), която поддържа услугата за отдалечен достъп, и електронната поща 
на Microsoft. 2021 г. завърши с появата на критичната уязвимост „Log4J“ 
в световен мащаб. За щастие тези уязвимости не засегнаха ЕСП. 
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32 По отношение на сградите и съоръженията, основните постижения през 
периода бяха: 

o обновяване на сградата K2, като два етажа вече са готови, а един ще бъде 
завършен през първото тримесечие на 2022 г; 

o инсталиране на кухненски боксове на всички етажи на сградата К3;  

o преглед на системата за сигурност на входа на гаража K3;  

o инсталиране на нова система за контрол на достъпа (в процес на 
изпълнение);  

o завършване на ремонтните работи за разрешаване на проблемите с фасадата 
на K1 след инцидента със стъклените панели. 

33 Започна и проучване относно бъдещето на сградата К1. Новата инициатива 
има за цел да определи бъдещата стратегия за сградите на ЕСП. Бяха проведени 
интервюта и работни срещи с членове и служители на ЕСП, като различните 
сценарии ще бъдат представени пред колегиалния орган до първото тримесечие 
на 2022 г. Планът за действие по схемата за управление на околната среда 
и одитиране (EMAS) за периода 2020—2022 г. беше представен на 
Административния комитет през януари 2021 г. и в момента се изпълнява. 

34 Всички тези дейности се осъществиха в допълнение към редовната 
поддръжка на сградите на ЕСП, обработката на заявки (1802) и осигуряването на 
отлично ниво на обслужване въпреки многобройните ремонтни работи, 
необходими за поддържане на здравословна работна среда, и всичко това 
в пандемична обстановка. 

35 И накрая, библиотеката на ЕСП продължи да предоставя услугите си в тези 
трудни времена. Беше стартирана нова услуга „Попитай библиотеката“ 
в допълнение към високо оценяваните BibliotECA Discovery и услуги за 
предоставяне на данни за одитна дейност като част от цифровизацията на ЕСП. 
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Езикова и редакционна дейност 

36 Дирекция „Езикова и редакционна дейност“ (SG3-LED) отговаря за превода 
и публикуването на всички продукти на ЕСП на 24-те официални езика на ЕС. Тя 
управлява по-малко от 1 % от бюджета на ЕСП (вж. таблица 1). В таблица 6 е 
описано подробно използването на бюджетните кредити и плащанията за 2021 г. 

Таблица 6 — Бюджетни кредити и плащания за 2021 г. на Дирекция 
„Езикова и редакционна дейност“ (в евро) 

Бюджетни редове Бюджетни 
кредити Плащания % 

изпълнение  
Възлагане на дейности на външни 
изпълнители и междуинституционално 
сътрудничество 

837 000 548 240 65,5 % 

Устни преводачи  125 000 5 408 4,3 % 

Публикации 250 000 170 015 68,0 % 

ОБЩО 1 212 000 723 663 59,7 % 

Бележка: Възможно е отделните суми да се различават от общите сборове поради закръгляване. 
Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“. 

37 През 2021 г. дирекцията продължи да изпълнява приоритетите на 
генералния секретариат (вж. точка 12). Въпреки пандемията основните ѝ 
дейности продължиха със същите темпове, както през 2019 г. и 2020 г., и без 
прекъсване. Бяха преведени и редактирани 227 003 страници (-3,16 %, т.е. 7 411 
страници по-малко от 2020 г.), разпределени в 2 753 заявки за писмен превод за 
2021 г. Освен това услугата FastTrad, която осигурява 24-часов срок на изпълнение 
за превод и редакция на кратки текстове на английски и френски език, отчете 
1 284 изпълнени страници; тази цифра включва 607 страници превод и 677 
страници редакция. Изпълнените навреме преводите са 97.83 % — доста над 
показателя за изпълнение от 95 %. 

38 Дирекция „Езикова и редакционна дейност“ продължи да разнообразява 
дейността си и извън преводите/редакциите под формата на езикова подкрепа за 
одитори, видео субтитриране и сътрудничество в областта на комуникацията. 
Екипите за превод на английски, немски, френски, италиански и нидерландски 
език изготвяха и превеждаха съобщения за медиите и подобряваха качеството, 
като адаптираха езика на съобщенията към по-широката публика и културните 
различия. Екипът за превод на английски език предостави подкрепа при 
изготвянето на по-голямата част от текстовете на ЕСП през годината. При 
изготвянето на годишния доклад членове на екипа присъстваха и на повечето 



 20 

 

предварителни и последващи заседания от съгласувателната процедура, за да 
предоставят езикови съвети в хода на работата по текстовете. През годината 
преводачите извършиха 16 посещения на място (мисии) за предоставяне на 
езикова помощ. Тази дейност остана на същото ниво като през миналата година 
(общо 14 през 2020 г.), главно поради ограничения от пандемията брой на 
одитните посещения на място. Услуги по видео субтитриране бяха предоставени 
шест пъти през годината от екипите за превод на английски и френски език.  

39 Продължи изпълнението на проекта TraMS за замяна на основната система 
на дирекцията. TraMS предоставя възможност за рационализиране 
и автоматизиране на вътрешните процеси на превод, като същевременно 
осигурява на преводачите интегрирани езикови инструменти. Стартира проектът 
за внедряване на TraMS (фаза 1), като работата по въвеждането на системата 
започна под формата на работни срещи за определяне и картографиране на 
процесите в новата система в сътрудничество с външни консултанти и Дирекция 
„Информация, работна среда и иновации“. Основната работа по внедряването ще 
се извърши в периода 2022—2023 г. 

40 През годината бяха преразгледани и работните процеси с цел оптимизация 
и намиране на възможни полезни взаимодействия. Примери за тези процеси 
включват:  

o проверка на двуезичното преводно съдържание, изготвяно от всички 
езикови екипи с помощта на системата GroupShare. Едно от заключенията 
беше да се съгласуват работният процес и начинът, по който се използват 
инструментите за превод в екипа за превод на английски език, с общите 
практики на Дирекция „Езикова и редакционна дейност“ при миграцията към 
TraMS; 

o със значителен успех беше тествано ново правило за изчисляване на най-
ранната дата на публикуване за доклади. То осигурява по-добро управление 
на времето, необходимо за изпълнение на задачите на всички 
заинтересовани страни, и въвежда ясни правила; 

o беше формирана смесена работна група, която да анализира задачите на 
DMG и TECH с цел по-нататъшно хармонизиране на операциите и намиране 
на полезни взаимодействия. 
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41 Мерките за дерогация, предвидени в Регламент № 1 от 15 април 1958 г., 
изменен през 2010 г. и 2015 г., приключиха на 31 декември 2021 г., което 
означава, че от 1 януари 2022 г. ирландският език има статут на официален език 
на институциите на ЕС. През 2021 г. дирекцията нае трима преводачи с ирландски 
език, за да сформира нов езиков екип. 

Защита на данните  

42 През 2021 г. длъжностното лице по защита на данните премина под пряката 
отговорност на генералния секретар и беше назначен нов служител на тази 
позиция. Длъжностното лице по защита на данните предоставя експертен опит 
в областта на законодателството и практиките за защита на данни и следи за 
тяхното прилагане. Тази служба не управлява никакви разходи. 

43 Исканията за консултации относно правилата за защита на данните се 
удвоиха в сравнение с 2020 г., като бяха осигурени курсове и конкретни насоки. 
Също така през 2021 г. бяха изготвени становища и беше осъществено 
сътрудничество за актуализиране на вътрешните политики и процедури. 
Правилата за защита на данните бяха формулирани по-прозрачно за одиторите, 
за да могат да ги споделят с одитираните субекти, по-специално по отношение на 
правото на ЕСП на достъп до информация за целите на изпълнението на нейните 
одитни функции.  

Информационна сигурност  

44 Подобно на длъжностното лице по защита на данните, служителят по 
вътрешна сигурност също е пряко подчинен на генералния секретар. Той работи 
в тясно сътрудничество с Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ 
и не управлява никакви разходи. 

45 През 2021 г. служителят по вътрешна сигурност представи новата си 
стратегия за следващите години, като акцентира върху приоритетите 
и предизвикателствата за периода 2021—2025 г. Основният приоритет ще бъде да 
се продължи с дейностите по повишаване на осведомеността и обучението на 
служителите в областта на информационната сигурност. 
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46 Годината се оказа особено трудоемка поради многократните кибератаки 
и нарушения на сигурността на данните, както и редица заплахи, които изискваха 
бързи действия за отстраняване на критични софтуерни недостатъци (вж. 
точка 31). ЕСП инсталира приложения за осигуряване на по-силна защита, прие 
правила за сигурност с цел защита на класифицираната информация на ЕС 
и изготви насоки за класифициране на информацията на ЕСП. Освен това за първи 
път бяха симулирани две фишинг кампании, за да се оцени осведомеността на 
служителите в областта на киберсигурността, и беше приета услуга за електронен 
подпис, предоставена от Комисията. 
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Възлагане на обществени поръчки 
в генералния секретариат 
47 През 2021 г. Европейската сметна палата използва процедурата на 
договаряне по точка 11.1, буква б) от приложение I към Финансовия регламент, за 
да сключи един договор на стойност над 60 000 евро. Целта на договора беше да 
се поднови корпоративният абонамент на ЕСП за Financial Times за 2021 г. 
и 2022 г. Общата стойност на договора е 168 615 евро (82 650 евро за 2021 г. 
и 85 965 евро за 2022 г.). 

48 Тъй като Financial Times е най-авторитетният англоезичен бизнес вестник, 
който освен това предоставя изчерпателна информация за политиките на ЕС, той 
е уникален и няма близък еквивалент или заместител. Настоящият лиценз 
позволява на всички служители на ЕСП да имат достъп до цифровото съдържание 
на Financial Times както в ЕСП, така и извън нея. Цената на лиценза се основава на 
действителния основен брой читатели. Досега 558 потребители на ЕСП са създали 
свой собствен профил във Financial Times, като в деня на отправяне на 
предложението за абонамент броят на действителните основни читатели е 218. 

49 Годишният списък на договорите, включително договорите на стойност 
между 15 000 и 60 000 евро, сключени през 2021 г. след процедури на 
договаряне, ще бъде на разположение на уебсайта на ЕСП най-късно до 30 юни 
2022 г. 

50 Всички процедури на договаряне на стойност над 15 000 евро са били 
предмет на строги процедури за вътрешен контрол на ЕСП, обхващащи 
законосъобразността, редовността и доброто финансово управление. 
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Резултати на системите за вътрешен 
контрол, въведени от генералния 
секретар  

Системи за вътрешен контрол  

51 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; и 

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

52 Рамката за вътрешен контрол на ЕСП допълва тази правна рамка с оглед на 
привеждането ѝ в съответствие с интегрираната система за вътрешен контрол, 
създадена от Комитета на спонсориращите организации на Комисията „Treadway“ 
(Рамка на COSO). Тя има за цел да предостави достатъчна увереност относно 
законосъобразността, редовността и доброто финансово управление на всички 
финансови операции и улеснява постигането на оперативните цели на всяка 
дирекция. 

53 През 2021 г. системите за вътрешен контрол не претърпяха съществени 
промени и административната организационна структура остана стабилна. 
Рамката 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.  
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54 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 процедури, и тези, които извършват проверки, следват 
контролни списъци за оценка на съответствието с Финансовия регламент по 
отношение на бюджетните задължения и платежните нареждания.  

55 И трите дирекции създадоха програма за проверки за оценка на 
съответствието с Финансовия регламент и решенията на ЕСП и изпратиха своите 
декларации за достоверност на генералния секретар в качеството си на вторично 
оправомощени разпоредители с бюджетни кредити. Техните декларации за 
достоверност се допълват от декларациите за достоверност на останалите 
дирекции, служби и началници на кабинети на ЕСП, които са одобрявали разходи 
през 2021 г. (вж. точка 07). 

56 Проверките, извършени от Дирекция „Човешки ресурси, финанси 
и административно обслужване“, се основават на анализ на рисковете за 2021 г., 
резултатите от проверките, извършени за 2020 г., обмена на информация със 
Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO), препоръките 
на вътрешните и външните одитори и друга информация, произтичаща от 
събитията, случили се през 2020 г. Системата включва предварителни 
и последващи проверки, насочени предимно към финансовите аспекти, но и към 
други, нефинансови рискове. В таблица 7 са обобщени извършените проверки. 
Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) на Комисията 
отговаря за проверката на ведомостите за заплати на ЕСП и финансовите права на 
нейните служители. 
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Таблица 7 — Проверки, извършени от Дирекция „Човешки ресурси, 
финанси и административно обслужване“ 

№ Проверка Вид 

1 Финансови права  Предварителна / 
последваща 1) 

2 
Възнаграждения на служителите и членовете на ЕСП, 
управлявани от PMO Последваща 1) 

3 

Законосъобразност и редовност на плащанията, извършени 
по бюджетните редове, управлявани от директора 
(с изключение на разходи за командировки 
и представителни разходи) 

Последваща 

4 
Разходи за командировки, погасени от PMO в съответствие 
с ръководството на ЕСП за командировките и решението 
относно неговото прилагане; 

Предварителна 2) 
/ последваща 

5 Представителни разходи на членовете на ЕСП и разходи за 
гориво Предварителна  

6 

Кръстосани проверки на командировъчните 
и представителните разходи на членовете на ЕСП с цел 
проследяване на разходите за гориво на служебните 
автомобили 

Последваща 

7 Местопребиваване на служителите на ЕСП Последваща 

8 
Точност и пълнота на документите в личните досиета на 
служителите 

Последваща 

9 Отсъствия на служители и работно време  Последваща 

10 Складово помещение (изба) Последваща 

11 Касови средства Последваща 

Бележка: 1) Проверки, извършени от PMO; 2) Само за командировки, утвърдени от Дирекция 
„Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“. 

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

57 Проверките, извършени от Дирекция „Информация, работна среда 
и иновации“ се основават на резултатите от прегледа на регистъра на риска за 
2022 г., оценката на зрелостта на процесите от 2021 г. и последващите действия 
във връзка с препоръките от вътрешния одит. Бяха взети предвид и проверките, 
извършени от външния одитор като част от годишния преглед на 
информационните технологии. С изключение на бюджетния ред „Библиотека 
и архиви“, всички финансови операции в дирекцията подлежат на предварителна 
проверка за установяване на евентуални несъответствия с Финансовия регламент, 
както и на всякакви административни грешки и неточности (напр. неправилни 
препратки, грешни дати в текстовите полета и липсващи некритични 
приложения). Проверките, заложени в управлението на процесите, се допълват 
от последващи проверки. Последните включват редовни проверки на възлагането 
на обществени поръчки на ниска стойност и на: 
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1) спазването на формалностите на новия договор за ИТ операции и спазването 
на съществуващите ключови показатели за изпълнение; 

2) редовността на финансовото управление на проекта К2; 

3) редовното прилагане на външни корекции за ИТ сигурност; 

4) проверки на администраторските права на преносимите компютри; 

5) ефикасността на софтуерния инструмент за мониторинг; 

6) спазването на сроковете за доставка; 

7) наличието на декларации за поверителност в инструментите на ЕСП за 
обработка на лични данни; 

8) пълнотата на документацията, необходима за плащане на фактури; 

9) спазването на процедурите за управление на осъществяваните актуализации. 

58 Проверките, извършени от Дирекция „Езикова и редакционна дейност“, се 
основаваха на анализ на рисковете за 2021 г. и на резултатите от проверките, 
извършени за 2020 г. Те бяха съсредоточени върху финансовите аспекти, 
качеството на предоставяните езикови услуги, както и върху ИТ 
и организационните аспекти на дирекцията. Последващите проверки обхванаха: 

o законосъобразността и редовността на плащанията, извършени по 
бюджетните редове, управлявани от дирекцията; 

o ефективността и качеството на инструментите за компютърно подпомогнат 
превод (CAT); и  

o качеството на предоставените преводи, допълнено от система за обратна 
връзка с ползвателите, в която се анализират техните коментари. 

Преглед на управлението на риска  

59 От 2016 г. насам, след приемането на рамката на ЕСП за управление на 
риска, всички одитни състави и дирекции на ЕСП са задължени да извършват 
анализ на риска на своите дейности. Този анализ включва описание на 
въздействието, ако даден риск се реализира, въведените вътрешни проверки, 
както и мерки за намаляване на вероятността от възникване на риск и неговото 
потенциално въздействие. Тези вътрешни проверки са в основата на плановете за 
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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 и в оценките на 
риска за следващата година. При разработването на системите за вътрешен 
контрол също така се взема предвид икономическата ефективност на проверките. 

60 Основните рискове, идентифицирани от цикъла за оценка на риска за 
2021 г., се отнасят до: 

o въздействието на пандемията от COVID-19 върху ресурсите и условията на 
труд в ЕСП, включително адаптирането към новия хибриден режим на 
работа, както и здравето и безопасността на служителите; 

o неспазването на Финансовия регламент по отношение на 
законосъобразността и редовността на плащанията, както и на 
икономичността, ефикасността и ефективността на дейностите. Рискът 
включва и риск от измама, свързан с по-широкото използване на електронни 
фактури; 

o зависимостта от и качеството на дейностите, възложени на външни 
изпълнители (включително от Комисията); 

o нарушения на сигурността на данните или случаи на неспазване на правилата 
за защита на данните, включително такива, причинени от кибератаки. При 
този риск се отчита и административната тежест на сложната правна 
и отчетна рамка, свързана с ограниченията в областта на сигурността 
и защитата на данните; и 

o въпроси, свързани с персонала, като например проблема 
с удовлетворяването на нуждите от кадри, осигуряването на равновесие 
между професионалния и личния живот, привличането и задържането на 
служители и застаряването на работната сила. 

61 Работата на ЕСП е обект на интензивен обществен контрол. Нейните одити се 
провеждат по открит и прозрачен начин, а резултатите от тях се споделят 
непрекъснато с обществеността. През последните месеци ЕСП и нейните 
вътрешни правила бяха обект на публикации в медиите. Целта на ЕСП е да изясни 
всички нерешени въпроси с органа по освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета. 



 29 

 

Ефикасност и ефективност на системите за вътрешен 
контрол 

62 През януари 2022 г. всички дирекции разгледаха резултатите от своите 
предварителни и последващи проверки. При проверките 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 тримата директори. 

Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно 
обслужване“ 

63 Предварителните проверки, извършени от Дирекция „Човешки ресурси, 
финанси и административно обслужване“ (точки 4 и 5 в таблица 7), не разкриха 
сериозни проблеми за финансовата 2021 година по отношение на разходите за 
командировки, разрешени от дирекцията, представителните разходи на 
членовете на ЕСП и потреблението на гориво на служебните автомобили. 
В началото на 2022 г. ЕСП извърши преглед на актуалността на съответните 
правила. 

64 Последващите проверки на законосъобразността и редовността на 
плащанията, направени от бюджетните редове, за които отговаря дирекцията, 
обхванаха случайна извадка от 126 плащания, т.е. приблизително 19 % от всички 
проверени плащания (точка 3 от таблица 7). Проверките установиха формално 
несъответствие за три плащания, но без финансово отражение: две плащания е 
трябвало да бъдат частично отчетени през 2020 г., а едно е извършено за 
бюджетно задължение, което не е било предшествано от правно задължение. 
Тези случаи са включени в регистъра на изключенията на ЕСП, а на служителите е 
напомнено за приложимите правила. Като цяло плащанията са законосъобразни 
и редовни и необходимата документация налична. Системата SAP и нейните 
автоматични проверки, както и фактът, че екипът е много добре запознат 
с инструмента (който използва от 2008 г.), позволиха дейността да продължи 
в съответствие с обичайните процедури. Разширената работа от разстояние 
продължи да не оказва влияние върху процесите на управление. 
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65 Броят на командировките започна да се увеличава през 2021 г., но остана 
под нивата отпреди пандемията. Вътрешният одитор откри грешки в разходите за 
командировки, които не бяха разкрити нито от предварителните, нито от 
последващите проверки. Последващите проверки на разходите за командировки 
(позиции 4 и 6 в таблица 7) не разкриха сериозни проблеми с изплащането на 
средства от PMO във връзка с командировките и не установиха съществено 
въздействие на откритата слабост върху законосъобразността и редовността на 
разходите. Повечето от установените грешки се отнасят до изчисляването на 
дневните надбавки и възстановяването на пътните разноски за командировки, 
съчетани с частни ангажименти. При кръстосаните проверки на възстановените 
представителни разходи спрямо дневните надбавки, изплатени за командировки, 
не са установени грешки. 

66 Дирекциите и началникът на кабинет, които са използвали този бюджетен 
ред и които са вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити, 
също провериха разходите за командировки и предоставиха съответната 
Декларация за достоверност на генералния секретар. При проверките не са 
установени съществени грешки в процедурите за командировки за 2021 г. За 
някои командировки се наложи да бъде предоставена допълнителна 
документация, но предварителните проверки, извършени за по-голямата част от 
тях, позволиха повечето потенциални проблеми да бъдат отстранени нагоре по 
веригата.  

67 Извършеният анализ на валидирането на командировъчни заповеди 
и декларации за разходи показа, че по-голямата част от тях са разрешени от 
назначените вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити. От 
1 732 заповеди за командировки и декларации за разходи 60 са валидирани без 
официално разрешение, най-вече поради неправилно записана информация 
в системата. Въведена е нова процедура за предотвратяване на подобни 
ситуации в бъдеще. Освен това 43 командировки са били валидирани след като 
членът или служителят на ЕСП вече е напуснал. Тези случаи са включени 
в регистъра на изключенията на ЕСП. 

68 Последващите проверки на командировките включваха и проследяване на 
възстановяването на суми за неизползвани самолетни билети, като заключението 
е, че процентът на възстановените средства е висок и че тези възстановявания се 
управляват добре. Както и през предходните години, резултатите от проверките 
ще бъдат съобщени на персонала. 
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69 Като цяло констатациите от последващите проверки на PMO са 
положителни. Предварителните проверки на финансовите права не разкриха 
проблеми. Последващите проверки показаха, че разликите в заплатите са 
обяснени и обосновани за предходните 12 месеца и че надбавките за 
настаняване и родителски/семеен отпуск са точни. В следните случаи е имало 
необходимост от възстановяване на суми: 

o четири случая, свързани с надбавки за образование;  

o един случай, свързан с изчисляването на данъци върху заплатите; 

o един случай, свързан с дневни надбавки, отпуснати през първите месеци на 
установяване в мястото на работа; и 

o един случай, свързан с дневни надбавки на служители, които встъпват 
в длъжност или променят местоработата си след предоставен специален 
отпуск за преместване. 

70 Местопребиваването на служителите (точки 1 и 2 от таблица 7) беше 
проверено въз основа на разстоянието между местоработата и официално 
декларирания им адрес. Проверките показаха, че с изключение на седем случая, 
всички служители живеят на не повече от 80 км от мястото на работа. Въпросните 
седем случая ще бъдат проследени. Беше проверено и дългосрочното 
пребиваване на 15 служители, избрани на случаен принцип. Всички служители от 
извадката предоставиха достатъчно доказателства в подкрепа на декларираният 
от тях адрес. 

71 Досиетата на служителите продължиха да се управляват по процедури, 
вземащи предвид пандемичната обстановка. Двадесет лични досиета 
(непредставителна извадка) бяха подбрани на случаен принцип за проверка 
(точка 8 от таблица 7), като в 11 случая беше установена липса на документация. 
Сред най-важните липсващи документи бяха акт за сключен граждански брак, 
лична карта, удостоверение за пребиваване, прехвърляне на пенсионни права, 
удостоверение за владеене на трети език за целите на повишението, акт за 
раждане и решение за работа на непълно работно време. 
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72 Ще бъдат създадени нови вътрешни процедури, които да определят 
документите, които трябва да бъдат включени в личното досие при назначаване 
на служител или при междуинституционално прехвърляне. Тези процедури 
следва да бъдат въведени в сътрудничество с другите институции, по-специално 
със Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) на 
Комисията. 

73 Отсъствията на служителите и работното време също бяха обект на 
последващи проверки (точка 9 от таблица 7), в резултат на които:  

o са възстановени девет дни компенсационен отпуск за извънреден труд; 

o е преустановено изплащането на обезщетение, получавано от трима 
служители в отпуск по болест за повече от 30 дни; 

o са одобрени 31 периода за работа на непълно работно време по медицински 
причини; 

o са преразгледани шест случая на инвалидност и е открит един нов случай; и  

o са извършени два медицински прегледа. 

74 Останалите последващи проверки (точки 10 и 11 от таблица 7) не разкриха 
сериозни проблеми. Като цяло в регистъра на изключенията бяха регистрирани 
пет несъответствия и едно изключение. Нито едно от тях не е имало финансово 
въздействие и са предприети мерки по всички открити въпроси. 

Информация, работна среда и иновации  

75 Предварителните проверки, извършени от Дирекция „Информация, работна 
среда и иновации“ във връзка с финансовите операции в SAP, не разкриха 
съществени пропуски. От 2008 операции в SAP, включително поръчки за покупка, 
искания за плащане и фактури, само 45 са върнати за корекция, което е 
незначително увеличение в сравнение с 2020 г. Връщанията са послужили главно 
за добавяне на документация, коригиране на информация или потвърждаване на 
необходимостта от покупки. Освен това при проверките бяха установени две 
формални несъответствия относно плащане, извършено без правно задължение, 
и плащане, извършено без пълна доставка на поръчаните услуги и артикули. 
И двата случая са включени в регистъра на изключенията на ЕСП. 
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76 Последващата проверка на администраторските права на преносимите 
компютри (подточка 4 от точка 57) доведе до изтриването на девет профила, 
деактивирането на три профила, както и до създаването на 10 профила и нов 
работен процес в Service Now за управление на предоставянето на 
привилегировани профили в ИТ средата на ЕСП. Освен това дирекцията установи, 
че някои лицензи не се използват, поради което те бяха прекратени (подточка 5 
от точка 57). При останалите проверки не бяха констатирани сериозни проблеми. 
Повечето проверки (свързани с подточки 1, 2, 6, 7, 8 и 9 от точка 57) установиха 
възможни подобрения на съществуващите процеси. 

77 Договорите с ниска стойност също бяха проверени за съответствие 
с Финансовия регламент по отношение на прага от 15 000 евро за общия размер 
на придобиванията за един доставчик. Проверките не разкриха съществени 
пропуски или недостатъци. В един случай поръчките, направени към един 
доставчик за подобни услуги, надхвърлят 15 000 евро за период от четири години. 
Случаят е обяснен и включен в регистъра на изключенията на ЕСП.  

Езикова и редакционна дейност  

78 Като цяло при последващите проверки на законосъобразността 
и редовността на плащанията, извършени от бюджетните редове, за които 
отговаря дирекцията, се стигна до заключението, че те са законосъобразни 
и редовни и че необходимата документация е налична. Открити са три 
несъответствия, при които няколко дни от правно задължение не са били покрити 
от бюджетно задължение. Тези случаи са включени в регистъра на изключенията 
на ЕСП. 

79 Инструменти за компютърно подпомогнат превод (CAT) се използват широко 
от различните езикови екипи, с изключение на екипа за превод на английски 
език, който има свои собствени процедури поради специфичното естество на 
работата му. Само 1,1 % от проверените сегменти са със статус „преводът не е 
одобрен/не е заверен“. 

80 През 2021 г. качеството на преводите на ЕСП беше проверено за първи път от 
Европейския парламент. Проверките бяха съсредоточени върху преводите на 10-
те езикови екипа, чиито главни ръководители не осигуряват контрол на 
качеството, тъй като имат различен майчин език. Бяха избрани десет документа, 
които да обхванат основните видове продукти на ЕСП, и бяха проверени по две 
страници от всеки от тези документи (общо 200 страници, т.е. 2 x 10 x 10). За 
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седем езика не бяха установени сериозни проблеми. За останалите три няколко 
документа получиха оценка под 80 % и коментарите на оценителите бяха 
анализирани. Качеството на преводите беше проверено и въз основа на 
коментарите на ползвателите на услугите на дирекцията. През 2021 г. са получени 
89 коментара, предимно от служители на ЕСП, но и от други структури. 

81 При проверките се стигна до заключението, че резултатите са предимно 
положителни. Въз основа на това главните ръководители на езиковите екипи 
заключиха, че преводите са с приемливо качество, и изпратиха на директора 
своите декларации за достоверност. 

Дирекция на Председателството и правна служба 

82 Дирекцията на Председателството отговаря за бюджетния ред, свързан 
с комуникационните действия на ЕСП и междуинституционалните отношения, 
който през 2021 г. възлиза на 250 000 евро бюджетни кредити. Правната служба 
отговаря за бюджетния ред, свързан с правните разходи и обезщетения, който 
възлиза на 50 000 евро. Извършените проверки не откриха съществени грешки, 
свързани с двата бюджетни реда. 

Заключение относно системите за вътрешен контрол 

83 По отношение на 2021 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 различните му дирекции са под контрол. При проверките бяха 
установени предимно редица несъществени грешки, както и необходимостта от 
преразглеждане на някои процедури. Разходите за проверките се считат за 
разумни, като за тази задача са разпределени общо 15,2 служители в еквивалент 
на пълно работно време (ЕПРВ) (включително 0,2 ЕПРВ в Службата за управление 
и плащане по индивидуални права (РМО). Прегледът също така демонстрира 
стабилността на системата за управление, която се основава на интегриран 
софтуер и включва значителен дял автоматични проверки. 

84 През 2021 г., в резултат на препоръките на Службата за вътрешен одит, 
в системата за вътрешен контрол беше поставен по-голям акцент върху 
икономическата ефективност на проверките и върху въздействието на 
пандемията върху извършените проверки. Това повиши качеството на отчитането 
и подчерта ролята на системата за вътрешен контрол на ЕСП. 
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85 Като цяло заключението на вътрешния одитор по отношение на системите за 
вътрешен контрол за 2021 г. 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, които 
да поставят под сериозно съмнение надеждността на декларациите за 
достоверност по отношение на законосъобразността и редовността на 
финансовите операции през 2021 г. (вж. точка 65). 
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Проследяване на действията относно решението за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета за 2019 г. 
86 На 29 април 2021 г. Европейският парламент освободи от отговорност1 ЕСП във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2019 година. По-долу е представен отчет за последващите действия относно забележките, направени в решението за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. 

Забележка на ЕП относно освобождаването от отговорност на ЕСП 
във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г. Отговор на ЕСП 

1. Отбелязва, че годишните отчети на Европейската сметна палата 
(„ЕСП“) са проверени от независим външен одитор с цел прилагане на 
същите принципи на прозрачност и управленска отговорност, които 
ЕСП прилага спрямо одитираните от нея субекти; отбелязва със 
задоволство становището на одитора, че финансовите отчети дават 
точна и вярна представа за финансовото състояние на ЕСП; 

Не е приложимо 

2. Отбелязва, че през 2019 г. бюджетът на ЕСП възлиза на общо 
146 890 000 евро (спрямо 146 469 000 евро през 2018 г. 
и 141 240 000 евро през 2017 г.) и че до края на 2019 г. са поети 
задължения за 98 % от всички бюджетни кредити (спрямо 96,21 % 
през 2018 г. и 97,73 % през 2017 г.); 

Не е приложимо 

                                                      
1 Решение № 2020/2144(DEC) на Европейския парламент. 
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Забележка на ЕП относно освобождаването от отговорност на ЕСП 
във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г. Отговор на ЕСП 

3. Припомня, че бюджетът на ЕСП е с предимно административен 
характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на 
разходи във връзка с лицата, работещи в институцията (дял 1), и във 
връзка със сградите, обзавеждането, оборудването и различните 
оперативни разходи (дял 2); 

Не е приложимо 

4. Припомня, че степента на изпълнение за дял 2 не се подобрява 
в достатъчна степен, като степента на изпълнение на поетите 
задължения възлиза на 64,17 % (спрямо 59,13 % през 2018 г. и 57,13 % 
през 2017 г.), а степента на изпълнение на плащанията — на 62,21 % 
(спрямо 55,11 % през 2018 г. и 55,75 % през 2017 г.); подчертава 
потвърждението от страна на ЕСП в нейния документ за 
последващите действия във връзка с резолюцията за освобождаване 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г., че 
ще продължи да полага усилия за повишаване на степента на 
изпълнение и за внимателно обмисляне на бюджетните прогнози; 

Изпълнение на бюджета 
ЕСП счита, че е по-подходящо да се следи изпълнението на 
бюджета по дял 2, по-специално степента на извършените 
плащания, на двугодишна основа. Това показва, че през 
двугодишния период (2018—2019 г.) са извършени 91,38 % 
от плащанията по бюджетни кредити и 98,04 % от 
плащанията по поети задължения за 2018 г. На годишна 
основа в края на 2019 г. процентът на бюджетните кредити, 
за които са поети задължения, е 96,94 %. Плащанията по 
поетите задължения са 64,17 %, а плащанията по 
бюджетните кредити — 62,21 %. През 2021 г. нивото на 
усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 95,39 % (за 
сравнение — през 2020 г. този процент е 93,38 %). 
Плащанията възлизат на 50,44 % от окончателните 
бюджетни кредити и 52,88 % от поетите задължения (през 
2020 г. тези проценти са 51,46 % и 55,11 %). Поетите 
задължения, които са пренесени за 2022 г. съгласно член 12 
от Финансовия регламент, възлизат на 44,95 % от 
окончателните бюджетни кредити и 47,12 % от поетите 
задължения (през 2020 г. тези стойности са съответно 
41,92 % и 44,89 %). Във всеки случай ЕСП ще продължи да 

5. Отбелязва коментара на ЕСП, че е по-подходящо да се наблюдава 
изпълнението на бюджета по дял 2 на двугодишна основа; признава, 
че през двугодишния период 2018 и 2019 г. са извършени 91,38 % от 
плащанията по бюджетни кредити и 98,04 % от плащанията по поети 
задължения; 
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полага усилия за повишаване на степента на изпълнение на 
плащанията. 

6. Отбелязва, че продължават да се извършват преноси, например 
в размер на 3 057 772 евро през 2019 г. по глава 21 (Обработка на 
данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), 
спрямо 4 310 280 евро през 2018 г., поради проекти в областта на 
информационните технологии, които са в процес на изпълнение; 
заявява, че общият размер на пренесените бюджетни кредити по 
дял 2 от 2018 към 2019 г. възлиза на 6 068 597 евро, и счита за 
положителен факта, че това е довело до плащания в размер на 
5 777 454 евро от преноси; 

Не е приложимо 

7. Отбелязва, че пренесените бюджетни кредити по дялове 1 и 2 от 
финансовата 2018 към финансовата 2019 година възлизат на 
7 406 944 евро и са довели до плащания в размер на 6 553 576 евро — 
степен на усвояване от 88,48 %, която е равна на степента на 
усвояване през 2018 г.; 

Не е приложимо 
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8. Оценява факта, че ЕСП разглежда предложението в резолюцията за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета за 2018 г. за представянето на независим годишен доклад 
относно институциите на Съюза като част от подготовката на 
стратегията на ЕСП за периода 2021—2025 г., която следва да бъде 
приета до края на 2020 г.; отново изтъква във връзка с това 
необходимостта от по-задълбочен преглед от страна на ЕСП на всяка 
една институция, за да се осигури възможност на Парламента да 
изпълнява своите задължения като орган по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; 

Конкретни области: Администрация 
Одитът на функция 5 „Администрация“ от МФР следва 
методологията на ЕСП за одит на Декларацията за 
достоверност и позволява на ЕСП да предостави специфична 
оценка. В продължение на много години ЕСП установява, че 
тази област е нискорискова и процентът грешки за нея е под 
прага на същественост. Одитната дейност на ЕСП през 2019 г. 
включваше проверка на системите за управление и контрол 
в избрани органи на ЕС, както и на увеличаването на броя на 
договорно наетите служители. 
В съответствие със стратегията си за периода 2021—2025 г. 
ЕСП ще се стреми да допълни количествената информация 
в своя годишен доклад с качествени елементи, основани на 
резултатите от извършената специфична работа по 
отношение на системите и съответствието. Програмният 
подход на Европейската сметна палата включва внимателен 
подбор на одитите, като се вземат предвид стратегическите 
цели на ЕСП, установените рискове и мненията на 
заинтересованите страни (включително тези на Съвета на 
председателите на комисии на ЕП). ЕСП прави всичко 
възможно, за да избира подходящи теми за одит 
с наличните ресурси. 

Понастоящем ЕСП обмисля своя подход по отношение на 
одита за целите на Декларацията за достоверност, но 
отбелязва, че изчисляването на процент грешки за 
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допълнителни разходни области би изисквало значително 
увеличаване на ресурсите. 

9. Приветства решимостта на ЕСП да изготви първия доклад относно 
резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза, както беше 
поискано от Парламента, с цел оценка на резултатите, постигнати чрез 
разходите на средства от бюджета на Съюза, и по-специално като 
предостави оценка на изпълнението в рамките на всяка политика на 
Съюза; счита, че одитът на изпълнението е от съществено значение за 
оценката на реалното въздействие на инвестициите на Съюза; 

Не е приложимо 

10. Изразява съжаление, че последващите действия на ЕСП по 
резолюцията относно освобождаването от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета за 2018 г. предоставят само ограничени 
отговори на забележките на Парламента; подчертава, че докладът за 
последващите действия е от съществено значение, за да може 
комисията по бюджетен контрол на Парламента да установи дали ЕСП 
е изпълнила неговите препоръки; призовава ЕСП да включи всички 
необходими отговори и по-подробни обяснения относно 
изпълнението на препоръките на Парламента в следващия си доклад 
за последващите действия, като се позове изрично на всеки параграф 
от резолюцията относно освобождаването от отговорност във връзка 

Последващи действия на ЕСП по резолюцията относно 
освобождаването от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета 
ЕСП ще се стреми да предостави възможно най-подробни 
отговори в докладите си за последващите действия по 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета и е готова да предостави всички подкрепящи 
документи и допълнителна информация при необходимост. 
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с изпълнението на бюджета и предостави всички необходими 
документи; 

11. Присъединява се към препоръката на ЕСП Комисията да публикува 
годишния доклад за управлението и изпълнението по-рано всяка 
година, за да се проучи той и да се докладва относно редовността на 
представената информация; признава ограниченията вследствие на 
пандемията от COVID-19, които принудиха ЕСП да публикува своя 
годишен доклад за 2019 г. през ноември 2020 г.; 

Не е приложимо 
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Човешки ресурси 
12. Отбелязва, че в края на 2019 г. има 853 постоянни и временни 
длъжности спрямо 891 длъжности през 2013 г., което представлява 
намаление с 4,26 %; отбелязва по-специално, че постоянните 
длъжности са намалели с 6,91 процентни пункта, докато временните 
длъжности са се увеличили с 10,07 процентни пункта; изисква от ЕСП 
да прецени дали нарастващата тенденция да се използват временни 
длъжности е отговор на специфичните потребности на ЕСП или по-
скоро е отговор на бюджетни ограничения; отбелязва, че броят на 
служителите е под постоянно наблюдение и че щатното разписание 
на ЕСП остава същото, както през 2017 и 2018 г., с 853 длъжности; 
отбелязва, че след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза 
и в съответствие с резултата от преговорите, щатното разписание 
беше адаптирано през 2019 г.; 

Наемане на служители и възможности за кариерно 
развитие 
Подобно на други институции на ЕС със седалище 
в Люксембург, ЕСП среща все по-големи трудности при 
набирането и задържането на длъжностни лица от 
списъците на успешните кандидати от конкурсите на 
Европейска служба за подбор на персонал (EPSO), тъй като 
много от тях предпочитат да започнат кариерата си 
в институциите на ЕС в Брюксел. Основната причина за това 
са все по-високите разходи за живот в Люксембург, които не 
се компенсират с корекционен коефициент, за разлика от 
други държави в Съюза. Поради това през последните 
години ЕСП все по-често прибягва до наемане на срочно 
наети служители с по-ниски степени AD и в няколко случая 
организира процедури за подбор на одитори, назначени 
като срочно наети служители. 

13. Оценява факта, че в съответствие със стратегията си за периода 
2018—2020 г. ЕСП е разширила контактите си с изследователи, 
академичните среди и мозъчни тръстове и че към 1 юни 2020 г. тя е 
командировала 15 служители в други международни органи; 
отбелязва, че ЕСП редовно приема служители, командировани от 
други международни органи, и че тя също така е осигурила 55 стажа 
(спрямо 60 през 2018 г.) за лица със завършено висше образование 
с продължителност от три до пет месеца; отбелязва, че през 2019 г. 
шест стажа са били неплатени; отправя искане към ЕСП да предоставя 
на стажантите надбавка, която покрива поне разходите им за живот, 

Стажове в ЕСП 
По принцип ЕСП предоставя на стажантите надбавка, която 
покрива поне разходите им за живот, дори за 
краткосрочните стажове; шестте неплатени стажа през 
2019 г., посочени от Европейския парламент, бяха 
„нетипични“, имащи за цел да насърчат стажантите да 
наблюдават работата на ЕСП. Повечето от тях бяха за кратък 
период (максимум един месец), а само два бяха за период 
от три месеца. Трима от стажантите бяха служители на 
национални одитни служби и получиха заплащане от 
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дори за краткосрочните стажове; приветства факта, че ЕСП е 
установила няколко партньорства с университети и професионални 
организации с оглед на бъдещо сътрудничество; 

техните институции. Един стажант с много кратък период на 
стаж (1—30.6.2019 г.) вече живееше в Люксембург, а друг 
беше приет по споразумение с школа за преводачи в Белгия, 
която избира по един стажант годишно за кратък стаж 
(1/2—30.4.2019 г.) в ЕСП. 

14. Отбелязва факта, че политиката на ЕСП за набиране на персонал, 
основана на реформата от 2016 г. и на общите принципи и условия за 
наемане на работа на институциите на Съюза, я превръща 
в организация, ориентирана към изпълнение на задачи; отбелязва, че 
служителите са обединени в резерв на равнището на ЕСП, от който се 
разпределят ресурси за одитните състави и задачи; отбелязва, че 
в процеса на разпределяне на служители от резерва за изпълнението 
на задачи ЕСП обръща особено внимание на своевременното 
обезпечаване на необходимите експертни знания и човешки ресурси 
и на прилагането на подходяща ротация на служителите между 
екипите чрез редовна мобилност; 

Не е приложимо 
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15. Оценява факта, че ЕСП е предприела последващи действия във 
връзка с проучването на удовлетвореността на служителите от 2018 г. 
и е въвела дейности, свързани с благосъстоянието на служителите, 
като мрежата на ЕСП от доверени лица за контакт в цялата 
организация с цел предоставяне на професионална и при поискване, 
анонимна подкрепа на служителите; отбелязва, че ЕСП предоставя 
също така пет безплатни сеанса с психолози и организира 
презентации относно начините за справяне с професионалното 
изчерпване, а за ръководителите — относно начините за откриване 
и справяне с тормоза; 

Не е приложимо 
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16. Изразява загриженост във връзка с намаляването на броя на 
жените директори от 30 % през 2018 г. на 20 % през 2019 г. 
и намаляването на броя на жените началници на отдели от 39 % през 
2018 г. на 35 % през 2019 г.; отбелязва все пак лекото увеличение на 
броя на жените членове на ЕСП от 21 % през 2018 г. (шест от 28 
членове) на 25 % през 2019 г. (седем от 28 членове); подчертава 
ангажимента на комисията по бюджетен контрол на Парламента да 
подкрепи преразглеждане на процеса на назначаване на членове на 
ЕСП с цел постигане на баланс между половете (през 2019 г. седем 
жени и 21 мъже бяха членове на ЕСП); припомня поканата към 
държавите членки да бъдат по-активни в насърчаването на жените да 
кандидатстват за този вид длъжности; отново заявява, че Съветът 
следва винаги да предлага поне двама кандидати, една жена и един 
мъж, в рамките на процедурата по назначаване; 

Баланс между половете 
През последните години балансът между половете сред 
ръководителите на ЕСП се подобри: към януари 2022 г. 
процентът на жените директори нарасна до 40 %, 
а процентът на жените главни ръководители е 37 %. Новата 
политика и план за действие в областта на многообразието 
и приобщаването за периода 2021—2025 г. включва няколко 
действия за насърчаване на жените в управлението: 
• продължаване на практиката на генералния секретар за 

редовно изпращане на електронни съобщения до 
директорите и главните ръководители за насърчаване на 
жените одитори да поемат ролята на ръководители на 
задачи; 

• провеждане на интервюта или анонимни проучвания 
с участието на жени служители (степен AD 9 или по-
висока), които се колебаят да заемат ръководна роля, за 
да станат ясни причините за това и да се предложат 
алтернативни решения (например споделяне на ролята 
на ръководител на задача от две длъжностни лица); 

• организиране на неформални сесии, на които жени 
с опит като ръководители на задачи могат да споделят 
своите знания; 

• въвеждане на организация за внасяне на шестмесечни 
доклади от страна на директорите до техните състави 
относно дела на жените и мъжете ръководители на 
задачи, като впоследствие се докладва и на генералния 
секретариат. Генералният секретар да представя на 
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Административния комитет актуална информация на 
всеки шест месеца; 

• организиране на обучения, професионални напътствия 
и консултации за жените служители, както от експерти по 
кариерно развитие, така и от други жени, които могат да 
послужат като ролеви модели; 

• интервюиране на жените, участващи в програмата за 
развитие на ръководни умения, изготвяне на документ 
за размисъл с информация относно тяхната мотивация 
и ограничения, и предлагане на мерки за подпомагане, 
като например наставничество и професионални 
напътствия. Проучване на съществуващите инициативи 
за подкрепа, като например програмата на Комисията за 
развитие на способностите на жените; 

• провеждане на интервюта с хората, които напускат ЕСП, 
с включени въпроси за изясняване на причините за 
напускане на жените и изготвяне на документ, 
обобщаващ резултатите от интервютата. Анализ на 
всички интервюта с напускащи служители веднъж 
годишно и обсъждане на изводите със съответните 
отдели. 
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17. Приветства непрестанните усилия на ЕСП на административно 
равнище за насърчаване на равните възможности за професионално 
развитие за служителите, и по-специално за постигане на равновесие 
между половете на равнище ръководни длъжности; отбелязва, че 
през 2019 г. ЕСП стартира програма за развитие на лидерството, 
насочена към развитието на уменията на потенциалните 
ръководители с равно участие на мъжете и жените; 

Не е приложимо 
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18. Оценява участието на ЕСП в Съвместния комитет за равни 
възможности и в плана за действие за равни възможности за периода 
2018—2020 г., в който се разглеждат и въпросите, свързани 
с възрастта и уврежданията; изисква от ЕСП да докладва на органа по 
освобождаване от отговорност относно изпълнението на плана за 
действие; 

Последващите действия във връзка с плана за действие за 
периода 2018—2020 г. се проведоха като част от по-голям 
проект за изготвяне на новия план за действие на ЕСП за 
периода 2021—2025 г. относно политиката за многообразие 
и приобщаване, приет през май 2021 г. С новия план за 
действие ЕСП цели да намали всички възможни 
неравенства. ЕСП ще насърчава мъжете да вземат 
родителски отпуск като организира сесии, в рамките на 
които мъже, ползвали родителски отпуск, могат да споделят 
опита си, или като намира доброволци, които да бъдат лица 
за контакт за мъжете, търсещи съвет по темата.  

ЕСП ще продължи да извършва последващ анализ на 
годишната процедура за повишаване в длъжност, за да се 
гарантира липсата на предубеждения, свързани с отпуска по 
майчинство или родителския отпуск, работата на непълно 
работно време или с други демографски признаци 
(например възраст, националност или вид договор). ЕСП 
планира да подкрепи работата на непълно работно време, 
като създаде система за наблюдение на числеността на 
персонала, чрез която да се компенсират екипите 
и съставите за загубата на служители в еквивалент на пълно 
работно време, произтичаща от работа на непълно работно 
време и всички продължителни отсъствия на служители 
(например отпуск по майчинство, отпуск по лични причини, 
удължен отпуск по болест и преназначаване на друга 
позиция). ЕСП ще компенсира най-засегнатите служби за 
тази загуба. 
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И накрая, ЕСП ще насърчава здравословен баланс между 
професионалния и личния живот, който да стимулира 
преминаване към културна и организационна насоченост 
към резултатите, а не към броя отработени часове 
и физическото присъствие, като така се даде възможност на 
комбинираните екипи да работят в гъвкава среда. ЕСП вече 
проведе кампания през цялата първа половина на 2021 г. за 
правото на откъсване от работната среда и равновесието 
между професионалния и личния живот, като планира да 
продължи в тази посока. 



 50 

 

Забележка на ЕП относно освобождаването от отговорност на ЕСП 
във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г. Отговор на ЕСП 

19. Настоятелно призовава ЕСП да се стреми към по-нататъшни 
подобрения в контекста на географския баланс на служителите 
(особено за функционални групи AST 1—4 и 5—9, при които се 
наблюдава значително свръхпредставителство на някои 
националности); призовава ЕСП да изготви план за действие за 
назначаването на нови служители, като се обърне внимание на 
географския баланс, както е посочено в член 7 от Правилника за 
персонала; 

ЕСП участва в междуинституционални срещи с EPSO за 
обсъждане на добри практики за привличане на кандидати 
с по-разнообразни профили и за постигане на по-голям 
географския баланс сред служителите. ЕСП ще продължи да 
си сътрудничи с EPSO по нейния проект за разработване на 
инструмент за мониторинг на равенството и многообразието 
при набирането на персонал в сътрудничество с държавите 
членки. ЕСП също така публикува веднъж годишно 
информация за представителството по географски признак 
в своя годишен преглед на социалния баланс, който включва 
разбивка на целия персонал, включително ръководители 
и асистенти, по националност. В своята нова политика и план 
за действие за 2021—2025 г. в областта на многообразието 
и приобщаването ЕСП се стреми да обсъди със своите 
членове от по-слабо представените държави как да 
привлече кандидати / поощри подаването на кандидатури 
и да постигне по-разнообразен набор от кандидати. На по-
късен етап ЕСП ще изготви план за действие, който ще 
включва забележките на Европейския парламент и нейния 
собствен анализ. Европейската сметна палата ще използва 
този план за действие, за да предизвика дискусия. 
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20. Отбелязва наличието на гъвкави схеми на работа за всички 
служители, с изключение на някои категории, при които това не е 
възможно по практически съображения; отбелязва обаче, че по-
голямата част от служителите, които са се възползвали от тези схеми 
на работа през 2019 г., са жени (87 % от служителите, работещи на 
непълно работно време, и 68 % от служителите, които са ползвали 
родителски отпуск); призовава ЕСП да обмисли това положение 
в контекста на своите политики за професионално развитие 
и многообразие; насърчава ЕСП да допълни гъвкавите схеми на 
работа със защита на правото на служителите на откъсване от 
работната среда; 

Равни възможности 
През май 2021 г. ЕСП прие нов план за действие за периода 
2021—2025 г. относно политиката за многообразие 
и приобщаване. С новия план за действие ЕСП цели да 
намали всички възможни неравенства. ЕСП ще насърчава 
мъжете да вземат родителски отпуск като организира сесии, 
в рамките на които мъже, ползвали родителски отпуск, 
могат да споделят опита си, или като намира доброволци, 
които да бъдат лица за контакт за мъжете, търсещи съвет по 
темата. ЕСП ще продължи да извършва последващ анализ на 
годишната процедура за повишаване в длъжност, за да се 
гарантира липсата на предубеждения, свързани с отпуска по 
майчинство или родителския отпуск, работата на непълно 
работно време или с други демографски признаци 
(например възраст, националност или вид договор). ЕСП 
планира да подкрепи работата на непълно работно време, 
като създаде система за наблюдение на числеността на 
персонала, чрез която да се компенсират екипите 
и съставите за загубата на служители в еквивалент на пълно 
работно време, произтичаща от работа на непълно работно 
време и всички продължителни отсъствия на служители 
(например отпуск по майчинство, отпуск по лични причини, 
удължен отпуск по болест и преназначаване на друга 
позиция). ЕСП ще компенсира най-засегнатите отдели за 
тази загуба. И накрая, ЕСП ще насърчава здравословен 
баланс между професионалния и личния живот, който да 
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стимулира преминаване към културна и организационна 
насоченост към резултатите, а не към броя отработени 
часове и физическото присъствие, като така се даде 
възможност на комбинираните екипи да работят в гъвкава 
среда. ЕСП проведе кампания през цялата първа половина 
на 2021 г. за правото на откъсване от работната среда 
и равновесието между професионалния и личния живот, 
като планира да продължи в тази посока. 

21. Присъединява се към забележките на ЕСП, че високите разходи за 
живот в Люксембург са един от основните фактори, които затрудняват 
наемането и задържането на служители; отново изразява загриженост 
относно задълбочаващия се проблем с разликите в покупателната 
способност на служителите на Съюза, чието място на работа е 
Люксембург; 

Не е приложимо 
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Сгради, сигурност 
22. Приветства модернизацията на сградата K2 с цел осъвременяване 
на техническите инсталации на сградата, като се вземат предвид 
новите съображения във връзка с околната среда, и преобразуването 
на настоящите архивни помещения, които вече не са необходими 
поради цифровизацията, в набор от общи пространства за 
сътрудничество и благосъстояние, например заседателни 
и видеоконферентни зали и кафенета; 

Не е приложимо 

23. Оценява факта, че ЕСП е извършила предварително проучване 
през 2017 г. и че резултатите от проучването са взети предвид 
в настоящия проект за модернизация; отбелязва, че в ЕСП 
продължават да се използват индивидуални офиси и че тя разполага 
с малко на брой пространства за сътрудничество; приветства факта, че 
са организирани специални срещи за запознаване на служителите 
с проекта и че получената обратна информация като цяло е 
положителна; 

Не е приложимо 

24. Приветства подобренията на периметъра за сигурност, и по-
специално изграждането на допълнителни огради, нови паркинг 
бариери и заключващ механизъм за входа на паркинга на сграда K3 — 
проект, който трябваше да бъде завършен през 2020 г.; отбелязва, че 
през 2019 г., в допълнение към обичайните разходи, като 
периодичните проверки на инсталациите, ЕСП инвестира 123 000 евро 
във физическа сигурност; 

Не е приложимо 
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25. Отбелязва мерките, предприети по отношение на безопасността 
на служителите, а именно план за действие при извънредни ситуации 
за справяне с широкомащабни инциденти, вътрешна процедура 
в случай на евентуална ядрена авария и споразумение за нивото на 
обслужване с Европейската служба за външна дейност, за да се 
ползват нейните препоръки при командировки в държави с високо 
и критично ниво на заплаха; 

Не е приложимо 

Околна среда 
26. Отбелязва, че в края на 2019 г. е извършен външен одит на 
схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) и че в резултат 
на това ЕСП успешно поднови сертифицирането си по EMAS за 
периода 2020—2022 г. и прие нов план за действие за справяне 
с извънредната ситуация, свързана с климата; отбелязва, че балансът 
на емисиите на CO2 на ЕСП се публикува на нейния сайт всяка година 
с цел проследяване на усилията на ЕСП за намаляване на нейния 
въглероден отпечатък като част от по-обширния проект EMAS и за 
постигане на целта на стратегията за растеж „Европа 2020“ за 
устойчиво развитие, която беше одобрена през 2010 г. от Европейския 
съвет; 

Не е приложимо 



 55 

 

Забележка на ЕП относно освобождаването от отговорност на ЕСП 
във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г. Отговор на ЕСП 

Цифровизация, киберсигурност 
27. Приветства факта, че в средата на 2018 г. ЕСП прие план за 
действие в областта на киберсигурността с тригодишен срок на 
изпълнение; по-ефективно и редовно отстраняване на слабости на 
софтуера, предотвратяването на неразрешен достъп до услуги „в 
облак“, прегледа на управлението на информационната сигурност 
и подобряването на капацитета за наблюдение на сигурността; 
приветства семинара за повишаване на осведомеността относно 
киберсигурността за служителите на ЕСП; отбелязва, че ЕСП също така 
се ползва от услугите и инфраструктурата в областта на 
киберсигурността, предоставяни от екипа за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС; 

Не е приложимо 

28. Приветства създаването на Координационния комитет по 
цифровизация с цел постигане на напредък по отношение на 
цифровата трансформация на одита в рамките на инициатива, 
наречена „Одитите на ЕСП се цифровизират“ (ECA audit goes digital); 
отбелязва, че през 2019 г. ECAlab, междудисциплинарната 
иновационна лаборатория на ЕСП, чиято дейност е съсредоточена 
върху цифровата трансформация на одита с помощта на данни 
и технологии, е подпомогнала десет одитни задачи, включително 
пилотен проект за използване на големи информационни масиви за 
одит на изпълнението; изисква от ЕСП да докладва на Парламента 
относно всички пречки, срещани при изискване на данни 
в машинночетим формат от институциите на Съюза; 

Технологии и данни в одита 
ЕСП определя засиленото използване на технологии и данни 
в одита като ключов стратегически приоритет в своята 
стратегия за периода 2021—2025 г. и формулира цели за 
ускоряване на цифровата трансформация на своята одитна 
дейност. Съгласно тези цели ЕСП: i) „търси начини за 
получаване на сигурни и леснодостъпни данни от 
одитираните обекти“; ii) „насърчава култура и нагласа за 
извършване на цифров одит“; iii) „инвестира 
в необходимите умения и знания за всички служители“; и iv) 
„прилага нови инструменти за цифров одит, подходящи за 
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29. Приветства факта, че Решение № 6-2019 на ЕСП относно 
политиката за свободно достъпни данни и повторното използване на 
документи беше публикувано през април 2019 г. и че 
информационните системи на ЕСП се основават на солидни 
архитектурни принципи, които отчитат подхода на разходите 
и ползите по отношение на основните технологии, осигурявани чрез 
договори на междуинституционално равнище; приветства факта, че 
в ЕСП се използват технологии с отворен код в съответствие с тези 
принципи; насърчава ЕСП да дава приоритет на технологиите 
с отворен код, за да се предотврати зависимостта от определен 
доставчик, да запази контрола върху собствените си технически 
системи, да осигури по-строги гаранции за неприкосновеността на 
личния живот и защитата на данните на ползвателите, както и да 
повиши сигурността и прозрачността за обществеността; 

нейната одитна област, в т.ч. автоматизирано събиране 
и анализ на данни, като същевременно се възползва от вече 
съществуващия цифров капацитет в институцията“. 

За постигането на тези цели ЕСП прие план за развитие, 
изготвен от управителния комитет по въпросите на 
цифровите технологии, за използването на данни 
и технологии в одита, който трябва да бъде изпълнен през 
следващите пет години от службите в цялата институция. 
Проучването на достъпа до данни от институциите на ЕС 
и възможността на ЕСП да получава данни в използваем 
формат ще бъде приоритет във фазата на изпълнение на 
плана. В този контекст ЕСП ще докладва за всички трудности, 
които среща при получаването на машинночетими данни от 
институциите. 

Беше създаде нов екип за подпомагане на използването на 
науката за данните и технологиите в одита. Той е съставен от 
квалифицирани специалисти в областта на данните 
и одитори в областта на информационните технологии 
и работи в тясно сътрудничество с всички одитни състави, за 

30. Отбелязва със задоволство, че през 2016 г. ЕСП е изготвила план за 
действие, за да бъде подготвена за Регламент (ЕС) 2016/679 и да бъде 
в съответствие с неговите разпоредби веднага след като той започне 
да се прилага за институциите, органите, службите и агенциите на 
Съюза; отбелязва, че отговорностите във връзка със защитата на 
данните и информационната сигурност бяха преструктурирани през 
2019 г. с цел разпределяне и увеличаване на разпределените ресурси; 
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31. Насърчава ЕСП да последва препоръките на Европейския 
надзорен орган по защита на данните за предоговаряне на 
Междуинституционалното споразумение за лицензиране и договора 
за изпълнение, подписани между институциите на Съюза и Microsoft 
през 2018 г., с цел постигане на цифров суверенитет, избягване на 
зависимостта от определен доставчик и на липсата на контрол 
и гарантиране на защитата на личните данни; 

да продължи цифровата трансформация на одитната работа 
на институцията. 

ИТ системите на ЕСП се основават на солидни архитектурни 
принципи, които прилагат подход, основан на разходите 
и ползите, в съответствие с общоприетите технологии, 
предоставени на междуинституционално равнище. Въз 
основа на тези критерии ЕСП реши да въведе някои 
безплатни софтуерни програми 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“. 

ЕСП следи отблизо препоръките на Европейския надзорен 
орган по защита на данните и напълно подкрепя усилията на 
институциите на ЕС (представлявани от Генерална дирекция 
„Информатика“ (DIGIT) на Европейската комисия) за 
адаптиране на споразумението с Microsoft към регламента 
на Европейския съюз. 
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Междуинституционално сътрудничество 
32. Насърчава ЕСП да развие допълнителни полезни взаимодействия 
и рационализация с други органи на Съюза чрез 
междуинституционално сътрудничество; отбелязва, че ЕСП използва 
инструменти и услуги, предоставяни от други институции или 
съвместно с тях, като споразумение за нивото на обслужване със 
Службата за управление и плащане по индивидуални права на 
Комисията за управлението на пенсиите, финансовите права 
и трудовите възнаграждения; отбелязва, че ЕСП използва ИТ 
инструментите на Комисията в области като командировките, 
човешките ресурси, обучението и писмения превод; приветства 
участието в съвместни процедури за възлагане на обществени 
поръчки с различни други институции в областта на информационните 
технологии, писмения превод и др.; 

Споразумения за нивото на обслужване 
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 има интерес да 
насърчава полезните взаимодействия с други институции на 
Съюза чрез подписване на споразумения за нивото на 
обслужване и възнамерява да използва всяка възможност за 
сътрудничество с други институции и органи на ЕС. 
Понастоящем ЕСП има широкообхватно споразумение за 
нивото на обслужване с Европейската комисия, което 
обхваща здравното осигуряване, осигуряването срещу 
безработица, пенсиите, изчисляването и изплащането на 
заплати, както и управлението на финансовите права 
и разходите за командировки; както и с други институции на 
Съюза за предоставяне на междуинституционални ИТ 
приложения. Въпреки че не винаги се извършва официален 
анализ на разходите и ползите, тези споразумения имат 
ясни предимства за ЕСП. Европейската сметна палата си 
сътрудничи с Комисията и в други области, като например 
професионално обучение, и организира различни 
процедури за възлагане на обществени поръчки 
в сътрудничество с други институции. ЕСП с готовност ще се 
възползва от други възможности за междуинституционално 
сътрудничество. 



 59 

 

Забележка на ЕП относно освобождаването от отговорност на ЕСП 
във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г. Отговор на ЕСП 

33. Признава факта, че съгласно междуинституционално договорената 
методология разходите за възлагане на писмени преводи на външни 
изпълнители през 2019 г. възлизат на 2 740 366 евро и че ако 
съответните преводи бяха изпълнени от вътрешните служби, общите 
разходи за същия брой страници щяха да възлязат на 4 647 880 евро; 

Не е приложимо 

34. Изисква от ЕСП да предостави информация за всички подобрения, 
направени по отношение на ефективността на административните 
процеси, които са от съществено значение с оглед на постоянно 
увеличаващото се работно натоварване; припомня освен това 
необходимостта от текущи реформи, за да се гарантира, че ЕСП е 
добре подготвена да посреща бъдещите предизвикателства; 

Ефективност на работата на ЕСП 
ЕСП постоянно се стреми да повишава ефективността на 
своята работа, както по отношение на дейността, свързана 
с предоставянето на увереност, така и по отношение на 
одитите на изпълнението. В съответствие със стратегията за 
периода 2021—2025 г., през този период ЕСП ще 
преразгледа своята методология и практики за извършване 
и адаптиране на одитната дейност, свързана 
с предоставянето на увереност. Това означава също 
засилено прилагане на инструменти, използващи данни 
и информационни технологии. ЕСП вижда потенциал за това 
в краткосрочен план при своите финансови одити на 
редовността на отчетите и при одитите на редовността на 
приходите и административните разходи. ЕСП използва 
всяка възможност да рационализира своите процедури, да 
подобри ефективността си и да посвети възможно най-
много ресурси на основната си дейност. Последният пример 
за усилията на ЕСП в тази насока е намерението да намали 
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чисто преводаческата и редакционната работа на Дирекция 
„Езикова и редакционна дейност“, като намали 
редакционния обем и използва в по-голяма степен външни 
изпълнители, така че да се даде възможност на преводачите 
да оказват по-пряка подкрепа на одиторите по време на 
тяхната одитна работа, например помощ при изготвянето на 
одитни доклади и устен превод по време на срещи 
с одитираните лица. Средната продължителност на процеса 
на изготвяне на специални доклади е 15,1 месеца за 
стратегическия период 2018—2020 г. През периода 
2013—2017 г. тази цифра е 16,9. ЕСП ще продължи да полага 
усилия за намаляване на средното време за изготвяне на 
своите специални доклади, без да прави компромис 
с качеството. 

35. Насърчава ЕСП да проучи възможността за присъединяване към 
регистъра за прозрачност въз основа на споразумение за нивото на 
обслужване; признава междуинституционалното сътрудничество чрез 
споразумения за нивото на обслужване между ЕСП и други 
институции и органи на Съюза; изисква предоставянето на 
информация дали се извършва анализ на разходите и ползите преди 
сключването на споразумения; 

На 15 декември 2020 г. Европейският парламент, 
Европейската комисия и Съветът одобриха на политическо 
равнище междуинституционалното споразумение относно 
задължителен регистър за прозрачност. Новото 
споразумение ще замени споразумението от 2014 г. След 
като трите институции го приемат в съответствие със своите 
процедури, то ще бъде публикувано в Официален вестник 
на ЕС и ще влезе в сила на двадесетия ден след 
публикуването му. ЕСП взема под внимание възможността, 
предвидена в член 11 от междуинституционалното 
споразумение. 
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36. Приветства административното споразумение, подписано през 
2019 г., с което се осигурява структурирана рамка за сътрудничество 
между ЕСП и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и се 
улеснява навременният обмен на информация между тях съгласно 
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, както и решенията на ЕСП, 
свързани с вътрешни разследвания; приветства факта, че 
споразумението вече доведе до по-ефективно сътрудничество между 
ЕСП и OLAF, до създаването на постоянни звена за контакт, 
осигуряващи възможност за редовен обмен, и до по-бързото и по-
редовно получаване на обратна информация по случаите, предавани 
от ЕСП на OLAF; отбелязва, че тази договореност съдържа също така 
разпоредби по въпроси, които нямат оперативен характер, например 
организирането на обучения, семинари и обмен на служители; 
отбелязва, че през 2019 г. ЕСП е съобщила на OLAF за десет случая на 
предполагаема измама спрямо девет случая през 2018 г. (осем са 
установени в хода на одитната дейност, а два — след сигнал, подаден 
от трето лице); 

Не е приложимо 
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37. Отбелязва, че Европейската прокуратура и ЕСП са се споразумели 
да обсъдят договарянето на бъдещо административно споразумение 
за определянето на рамка на сътрудничество помежду си; изисква 
ЕСП да информира съответно комисията по бюджетен контрол на 
Парламента; приветства факта, че ЕСП е допринесла за създаването на 
службата за вътрешен одит на Европейската прокуратура; 

Административно споразумение с Европейската 
прокуратура 
ЕСП и Европейската прокуратура постигнаха съгласие 
и приеха работното споразумение, което беше подписано 
през септември 2021 г. В споразумението се подчертава 
общият интерес за постигане на максимална ефективност 
в борбата с измамите, корупцията и всяка друга вреда на 
финансовите интереси на Съюза, както и за избягване на 
дублирането на усилия, когато това е възможно. По-
специално бяха договорени следните точки и условия: 
своевременно сътрудничество в областта на предаването, 
достъпа и обмена на информация и данни; предпазни мерки 
от страна на ЕСП; достъп на Европейската прокуратура до 
помещенията на ЕСП за провеждане на разследвания; 
и предоставяне на информация от страна на Европейската 
прокуратура на ЕСП за одитни цели. Двете страни ще си 
сътрудничат и в областта на обучението в области от общ 
интерес и могат да обменят персонал. Предвиждат се 
и редовни срещи между ЕСП и Европейската прокуратура. 

38. Приветства факта, че през октомври 2019 г. е подписан 
меморандум за разбирателство с Европейската централна банка 
(ЕЦБ), в който се определят практическите механизми за обмен на 
информация относно надзорната дейност на ЕЦБ; 

Не е приложимо 
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39. Оценява сътрудничеството на ЕСП с върховните одитни 
институции на държавите членки, което ѝ дава възможност да 
насърчава работата на независимия външен одит в Съюза 
и в неговите държави членки; отбелязва участието на ЕСП в работата 
на Международната организация на върховните одитни институции 
(ИНТОСАЙ), Европейската организация на върховните одитни 
институции (ЕВРОСАЙ) и Европейската регионална група на ИНТОСАЙ, 
по-специално в рамките на нейните работни групи за одит в областта 
на околната среда, за информационни технологии и за одит на 
средствата, отпуснати за бедствия и катастрофи, както и работната ѝ 
група за одит и етика; 

Не е приложимо 

40. Отбелязва, че Европейският омбудсман е приканил ЕСП 
(в контекста на консултация, предприета с всички институции на 
Съюза) да коментира проекта на Омбудсмана на практически 
препоръки към администрацията на ЕС относно използването на 
официалните езици на ЕС при комуникацията с обществеността 
(случай SI/98/2018/DDJ), при което ЕСП е отговорила, като е посочила, 
че настоящата ѝ политика вече е в съответствие; изисква в този процес 
да бъдат включени националните жестомимични езици; 

Използване на национални жестомимични езици 
ЕСП ще извърши анализ на възможността за включване на 
националните жестомимични езици. 
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41. Подчертава усилията на ЕСП за допълнително подобряване на 
начина, по който общува със заинтересованите лица, медиите 
и широката общественост; известно му е, че след изборите за 
Европейски парламент през 2019 г. ЕСП създаде портал за 
публикации, чрез който предоставя на всички членове на Парламента 
съответните факти и цифри; приветства факта, че този портал за 
публикации вече е и публично достъпен на уебсайта на ЕСП 
и позволява бързо и лесно търсене на доклади и публикации; 
приветства настоящата работа по обновяването на уебсайта на ЕСП, за 
да станат работата и продуктите по-достъпни и по-лесни за 
проследяване; 

Не е приложимо 

42. Приветства факта, че ЕСП вижда силно нарастване на медийния 
интерес с особено широко отразяване на нейните специални доклади; Не е приложимо 

Вътрешно управление, вътрешен контрол, изпълнение 
43. Признава, че ЕСП прилага набор от ключови показатели за 
ефективност с цел мониторинг на постигнатия напредък; отбелязва 
със задоволство, че анализът на ЕСП показва, че 96 % от препоръките, 
отправени в годишния доклад от 2015 г., и 94 % от препоръките, 
отправени в специалните доклади от 2015 г., са изпълнени изцяло, 
в повечето отношения или в някои отношения; отбелязва, че ЕСП е 
публикувала 6 годишни доклада, 36 специални доклада, 3 становища, 
18 одитни прегледа и 4 други публикации, които са част от 
изготвените от нея през 2019 г. общо 67 публикации; отбелязва, че 
през 2019 г. приблизително 52 % от одитните ресурси на ЕСП са 
използвани за нейната дейност във връзка с Декларацията за 

Измерване на добавената стойност на работата на ЕСП 
ЕСП оценява вероятното въздействие и ползата от своята 
дейност въз основа на това как тя се възприема от 
ползвателите на нейните доклади в Европейския парламент, 
Съвета, Комисията, агенциите на ЕС, постоянните 
представителства на държавите членки, агенциите и ВОИ на 
държавите членки, както и в НПО, представители на 
академичните среди, медиите и други участници. От 2018 г. 
насам ЕСП извършва анонимни електронни проучвания, за 
да поиска от читателите на своите доклади обратна 
информация за избрана част от тях. В проучванията 
респондентите могат да дадат обратна информация относно 
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достоверност и финансовите одити на агенциите и другите органи на 
Съюза; изисква от ЕСП да докладва относно въздействието 
и удовлетвореността от изготвените от нея специални доклади 
и други продукти, както и относно избраните одитни теми; 

качеството на докладите и да отправят общи предложения 
за одитите на ЕСП. Европейската сметна палата публикува 
тази информация в специален раздел в своите годишни 
отчети за дейността. През 2020 г. 84 % от респондентите на 
проучванията на ЕСП намират публикациите за полезни 
(88 % през 2019 г.), а 75 % смятат, че докладите вероятно ще 
окажат въздействие (81 % през 2019 г.). След приемането на 
стратегията за периода 2021—2025 г. ЕСП ще преразгледа 
и при необходимост ще актуализира и своите мерки за 
оценка на резултатите. 
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44. Призовава ЕСП да проучи начини за предоставяне на повече 
информация относно административните разходи на другите 
институции на Съюза в контекста на освобождаването от отговорност 
във връзка с изпълнението на бюджета; отново заявява, че цялостният 
одитен подход на ЕСП се нуждае от по-задълбочена одитна работа 
и от по-целенасочена оценка; отново призовава за по-целеви преглед 
на административните разходи и на дейностите за подкрепа на други 
институции на Съюза, по-специално по теми, които придобиват по-
голямо или дори критично значение; 

Одитът на функция 5 „Администрация“ от МФР следва 
методологията на ЕСП за одит на Декларацията за 
достоверност и позволява на ЕСП да предостави специфична 
оценка. В продължение на много години ЕСП установява, че 
тази област е нискорискова и процентът грешки за нея е под 
прага на същественост. Одитната дейност на ЕСП през 2019 г. 
включваше проверка на системите за управление и контрол 
в избрани органи на ЕС, както и на увеличаването на броя на 
договорно наетите служители. В съответствие със 
стратегията си за периода 2021—2025 г. ЕСП ще се стреми да 
допълни количествената информация в своя годишен 
доклад с качествени елементи, основани на резултатите от 
извършената специфична работа по отношение на 
системите и съответствието. Програмният подход на 
Европейската сметна палата включва внимателен подбор на 
одитите, като се вземат предвид стратегическите цели на 
ЕСП, установените рискове и мненията на заинтересованите 
страни (включително тези на Съвета на председателите на 
комисии на ЕП). ЕСП прави всичко възможно, за да избере 
подходящи теми за одит с наличните ресурси. Понастоящем 
ЕСП обмисля своя подход по отношение на одита за целите 
на Декларацията за достоверност, но отбелязва, че 
изчисляването на процент грешки за допълнителни 
разходни области би изисквало значително увеличаване на 
ресурсите. 
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45. Приветства усилията на ЕСП да изготвя, в съответствие 
с Финансовия регламент, своите специални доклади по принцип 
в рамките на 13 месеца, като същевременно отбелязва, че средното 
време за изготвяне на специалните доклади продължава да 
надвишава този срок; 

Ефективност на работата на ЕСП 
ЕСП постоянно се стреми да повишава ефективността на 
своята работа, както по отношение на дейността, свързана 
с предоставянето на увереност, така и по отношение на 
одитите на изпълнението. В съответствие със стратегията за 
периода 2021—2025 г., през този период ЕСП ще 
преразгледа своята методология и практики за извършване 
и адаптиране на одитната дейност, свързана 
с предоставянето на увереност. Това означава също 
засилено прилагане на инструменти, използващи данни 
и информационни технологии. ЕСП вижда потенциал за това 
в краткосрочен план при своите финансови одити на 
редовността на отчетите и при одитите на редовността на 
приходите и административните разходи. 

ЕСП използва всяка възможност да рационализира своите 
процедури, да подобри ефективността си и да посвети 
възможно най-много ресурси на основната си дейност. 
Последният пример за усилията на ЕСП в тази насока е 
намерението да намали чисто преводаческата 
и редакционната работа на Дирекция „Езикова 
и редакционна дейност“, като намали редакционния обем 
и използва в по-голяма степен външни изпълнители, така че 
да се даде възможност на преводачите да оказват по-пряка 
подкрепа на одиторите по време на тяхната одитна работа, 
например помощ при изготвянето на одитни доклади 
и устен превод по време на срещи с одитираните лица. 
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Средната продължителност на процеса на изготвяне на 
специални доклади е 15,1 месеца за стратегическия период 
2018—2020 г. През периода 2013—2017 г. тази цифра е 16,9. 
ЕСП ще продължи да полага усилия за намаляване на 
средното време за изготвяне на своите специални доклади, 
без да прави компромис с качеството. 

46. Приветства вътрешния одит на командировъчните разходи на 
членовете и високопоставените длъжностни лица на ЕСП, 
представителните разходи на членовете на ЕСП и използването на 
автомобилния парк на ЕСП с цел проверка на надеждността на 
системите за управление и контрол на ЕСП, приложими за нейните 
членове и високопоставени длъжностни лица; отбелязва, че по-
голямата част от произволно подбраните операции, проверени от 
Службата за вътрешен одит, са в съответствие с правилата 
и процедурите, приложими в рамките на ЕСП; 

Не е приложимо 
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47. Отбелязва, че в своето Заключение от 17 декември 2020 г. 
генералният адвокат на Съда посочва, че член на ЕСП е нарушил 
Кодекса за поведение на членовете на ЕСП, като е злоупотребил 
с правата и привилегиите, произтичащи от неговата длъжност, 
в контекста на дейности, които не са свързани с неговите задължения, 
като е отсъствал по неоснователни причини и не е декларирал 
външни дейности, като е предавал поверителна информация по 
неразрешен начин, както и като е бил в положение на конфликт на 
интереси; приветства факта, че ЕСП е поискала от OLAF да проведе 
разследване, че е отнесла случая до Съда и че се е ангажирала да 
спази препоръчаните санкции, за да бъдат възстановени всички 
загуби за бюджета на Съюза; 

Не е приложимо 

48. Отбелязва, че одитът показва, че случаят с члена на ЕСП, 
разследван от OLAF, е изолиран случай; отбелязва, че в доклада се 
заключава, че системите за управление и контрол на ЕСП са засегнати 
от някои недостатъци, които обаче са били ефективно отстранени 
оттогава насам, и че като цяло действащите понастоящем процедури 
за управление и контрол са надеждни; взема под внимание факта, че 
Службата за вътрешен одит е отправила препоръки, насочени към по-
нататъшно усъвършенстване на системата за управление и контрол, 
че одитният доклад е строго поверителен и че всички членове, както 
и генералният секретар на ЕСП, са получили доклада; 

Не е приложимо 
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49. Отбелязва заключението на генералния адвокат, представено на 
17 декември 2020 г., в което той ясно посочва наличието на 
неизпълнение на задълженията, произтичащи от длъжността на член 
на ЕСП и препоръчва санкция, съответстваща на лишаване от две 
трети от пенсионните права на съответния член и свързаните с тях 
ползи, считано от постановяване на решението по делото; 

Не е приложимо 

50. Отбелязва, че всички одитни задачи от годишната работна 
програма за 2019 г. на Службата за вътрешен одит са приключени 
с изключение на три от тях, които ще продължат да се изпълняват 
през 2020 г.: „Споразумение за услуги със Службата за управление 
и плащане по индивидуални права“, „Одит на модела на управление 
на договорите за сградите/съоръженията“ и „Обучение, различно от 
езиковото“; отбелязва, че през 2019 г. Службата за вътрешен одит е 
приключила изпълнението на две незавършени избрани задачи от 
годишната работна програма за 2018 г.; отбелязва, че Службата за 
вътрешен одит е потвърдила стратегическото значение на 
хоризонталната комисия, отговаряща за проверките на ЕСП за 
осигуряване на качеството във връзка с одитните политики, стандарти 
и методологии; приветства факта, че препоръката на Службата за 
вътрешен одит да се разработят механизми за контрол на качеството 
е в процес на изпълнение; 

Не е приложимо 
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51. Потвърждава, че Службата за вътрешен одит е направила преглед 
на проекта на решение относно рамката за вътрешен контрол на ЕСП 
през 2019 г.; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е предложила 
в проекта на решение да се включи допълнителна разпоредба с ясни 
инструкции към оправомощените разпоредители с бюджетни кредити 
да прилагат принципите и характеристиките на вътрешния контрол 
през 2019 г. и да извършват цялостна оценка на прилагането 
и функционирането на цялата рамка за вътрешен контрол поне 
веднъж годишно, като това следва да се осъществи за първи път най-
късно в контекста на годишния отчет за дейността за 2020 г.; 

Не е приложимо 

52. Приветства факта, че Службата за вътрешен одит счита, че като 
цяло са извършени надеждни последващи проверки по отношение на 
повечето високорискови области в работата на дирекциите на 
генералния секретариат въз основа на регистъра на рисковете 
и оперативните цели; оценява факта, че получава информация, 
особено в контекста на проблемите в миналото, установени при 
разследване на OLAF на член на ЕСП, че Службата за вътрешен одит не 
е открила недостатъци, които да са от такова значение, че сериозно 
да поставят под въпрос цялостната надеждност на системите за 
вътрешен контрол, въведени от оправомощения разпоредител 
с бюджетни кредити, по отношение на законосъобразността 
и редовността на финансовите операции през 2019 г.; би оценил 
високо ако, продължи да получава такава информация и в бъдеще; 

Службата за вътрешен одит ще продължи да предоставя 
тази информация на бюджетните органи на годишна основа 
чрез „Годишния доклад на Европейската сметна палата до 
органите по освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета относно функцията на службата 
за вътрешен одит“. 
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53. Изразява съгласие с настоящата стратегия на ЕСП за подобряване 
на добавената стойност на Декларацията за достоверност, 
съсредоточаване в по-голяма степен върху аспектите на действията на 
Съюза, свързани с изпълнението, и изпращане на ясни послания към 
обществеността; отбелязва, че през 2019 г. група от четири върховни 
одитни институции, върховните одитни институции на Естония, 
Нидерландия, Дания и Съединените американски щати, извършиха 
партньорска проверка на стратегията на ЕСП; отбелязва, че докладът е 
публикуван през март 2020 г. и предоставя ценен принос за 
следващата стратегия; 

Не е приложимо 

Прозрачност 
54. Отбелязва, че членовете на ЕСП могат да използват служебни 
автомобили при изпълнението на служебни задължения; отбелязва, 
че използването на служебните автомобили по други причини не е 
част от изпълнението на тези задължения и че от 1 януари 2017 г. 
разходите и километрите, свързани с използването на служебните 
автомобили, са намалели значително; подчертава новите правила за 
използването на служебни автомобили и шофьори, за да се 
гарантира, че пътуванията на членовете на ЕСП са свързани 
единствено с изпълнението на техните задължения; отново посочва, 
че служебните автомобили не следва да се използват за лични цели 
при никакви обстоятелства, като се има предвид, че тази практика 
може да навреди на репутацията на ЕСП и като цяло на институциите 
на Съюза; отбелязва, че на 1 януари 2020 г. влязоха в сила нови 
правила и че с тях беше въведена месечна вноска в размер на 
100 евро за използване на превозните средства с неслужебна цел, 

Не е приложимо 
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както и отговорност на членовете и на генералния секретар на ЕСП за 
някои разходи и такси; 
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55. Изразява съжаление, че ЕСП е предприела само много ограничени 
последващи действия във връзка с параграф 18 от резолюцията 
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета за 2018 г. относно необходимостта от регистър на 
отпуските за членовете на ЕСП; отбелязва, че ЕСП ще обмисли 
извършването на сравнителен анализ на правилата и най-добрите 
практики, съществуващи в други институции на Съюза, по отношение 
на присъствието и отсъствието на високопоставените служители на 
Съюза, заемащи публична длъжност, както е определено в Регламент 
(ЕС) 2016/300; припомня, че Парламентът ясно призова ЕСП да 
установи процедури за регистриране на годишния отпуск, отпуските 
по болест и отсъствията от работа по други причини на членовете на 
ЕСП, за да се осигури действителното отразяване на всички отпуски, 
ползвани от членовете; подчертава, че текущата практика би могла да 
подкопае доверието на гражданите и институциите на Съюза в ЕСП; 

Регистър на отпуските 
Членовете на ЕСП, подобно на други високопоставени 
служители на ЕС, заемащи равностойни длъжности в други 
институции на Съюза, нямат право на годишен отпуск. Те не 
са нито в трудово правоотношение със своята институция, 
нито са длъжностни лица съгласно Правилника за 
длъжностните лица. Сравнително проучване на практиките 
на другите институции през 2021 г., по-специално на тези, 
чиито членове са обхванати от разпоредбите на Регламент 
2016/300, потвърди това положение. Въпреки това 
членовете на ЕСП се ангажират да изпълнят своя мандат 
(член 10 „Ангажираност и лоялност“ от Кодекса за 
поведение на настоящите и бившите членове на 
Европейската сметна палата, ОВ L 30/10, 28.1.2021 г.) 
в служба на ЕС съгласно Договорите. Този ангажимент 
включва и задължение да присъстват на определени 
заседания. 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. ЕСП води редовен регистър на присъствието на 
своите членове на заседанията на колегиалния орган, на 
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Административния комитет и на одитните състави. За първи 
път информация по този въпрос беше включена в годишния 
отчет за дейността на ЕСП за 2020 г. (стр. 49). ЕСП 
възнамерява да продължи да докладва информация 
относно присъствието на членовете си през следващите 
години. Предоставените цифри показват, че високият 
процент на присъствие не е повдигнал въпроси относно 
кворума. 

56. Отбелязва, че с оглед на задълженията на членовете на ЕСП да 
присъстват на всички нейни заседания, на заседанията на съставите 
и на заседанията на административния комитет, към който 
принадлежат, секретариатът на ЕСП води присъствен регистър; 
отбелязва, че той отразява присъствието и отсъствието на членовете 
на ЕСП и показва също кои отсъствия се считат за извинени от 
председателя на ЕСП; отбелязва, че присъственият регистър е част от 
правилата на ЕСП за прилагане на нейния правилник за дейността; 

Не е приложимо 
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Конфликт на интереси, тормоз, подаване на сигнали за нередности 
57. Изисква от ЕСП да предостави информация относно резултатите 
във връзка с трите жалби за тормоз, докладвани и разследвани през 
2019 г.; отбелязва, че те са обработени в съответствие с процедурите, 
предвидени в политиката за поддържане на подходяща работна 
среда и за борба с психическия и сексуалния тормоз; потвърждава, че 
по отношение на разходите разследването на всеки от случаите е 
извършено вътрешно и следователно не е довело до допълнителни 
разходи; приветства намерението да се прави оценка на политиката 
на ЕСП за защита на служителите от тормоз на всеки три години и че 
извършването на подобна оценка е планирано за 2020 г.; 

Случаи на тормоз 
През 2019 г. правната служба регистрира три жалби по 
предполагаеми случаи на тормоз. В два от случаите органът 
по назначаването реши да започне административно 
разследване. И двата случая бяха разследвани 
в съответствие с Решение № 99-2007 на Европейската 
сметна палата за определяне на общи правила за прилагане 
при провеждане на административни разследвания. 
Единият случай беше приключен без дисциплинарни 
наказания, тъй като нямаше достатъчно доказателства, че 
предполагаемият тормоз е бил извършен. По другия случай 
органът по назначаването заключи, че е имало неподходящо 
поведение, и беше наложена санкция понижаване в стъпка. 
В последния случай Комисията по етика излезе със 
становище, въз основа на което случаят беше приключен, 
без да бъдат предприети последващи действия. 
Прилаганата понастоящем вътрешна правна рамка на ЕСП 
относно тормоза подлежи на преразглеждане. 
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58. Подчертава факта, че върховните одитни институции на Полша 
и Хърватия са извършили съществена партньорска проверка на 
етичната рамка на ЕСП; отбелязва, че в становищата на партньорите 
системата на ЕСП за контрол на етиката следва да бъде допълнително 
усъвършенствана чрез по-обстойна оценка на рисковете, свързани 
с етиката, чрез по-голяма последователност и яснота на нейните 
правила относно етиката и чрез подобрена информационна 
и комуникационна дейност; 

Етична рамка 
ЕСП вече взе предвид голяма част от препоръките на своите 
партньори при актуализирането на Кодекса за поведение 
и етичната рамка за членовете на ЕСП, както и при 
актуализирането на мандата и състава на групата от 
съветници по етика. В момента ЕСП работи по 
актуализирането на етичната рамка за всички служители, 
при което ще бъде извършена цялостна оценка на риска 
в областта на етиката. Освен това етичната рамка на ЕСП е 
една от потенциално най-значимите одитни теми за 2023 г. 
Новата етична рамка се нарежда сред задачите с висок 
приоритет, но актуализацията ѝ е отложена за 2022 г., така 
че тя може да бъде одитирана през 2023 г. 
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59. Подкрепя заключенията от партньорската проверка по отношение 
на необходимостта от въвеждане на редовни актуализации на 
декларациите за интереси, което ще повиши тяхната надеждност; 
продължава да изразява загриженост поради факта, че декларациите 
за интереси имат самодекларативен характер и че предвид 
действащата правна уредба нито ЕСП, нито нейната комисия по етика 
разполагат с правомощия за разследване, за да се уверят 
в достоверността и изчерпателността на декларираните данни; 
призовава ЕСП да гарантира, че нейните членове представят 
декларации за интереси вместо декларации за липса на конфликти на 
интереси; подчертава, че настоящите процедури, включително тези на 
комисията по етика, трябва да бъдат подсилени, за да не се допускат 
конфликти на интереси; изразява съгласие, че комисията по етика 
играе решаваща роля, доколкото председателят и членовете на ЕСП 
могат да потърсят съвет по всеки въпрос, свързан с етиката, и относно 
тълкуването на кодекса за поведение; отбелязва освен това, че на 
комисията е възложено да одобрява всяка външна дейност, 
предприета от членовете на ЕСП, включително нейните бивши 
членове, които възнамеряват да извършват дейност през двете 
години след напускане на ЕСП, но това не може да се счита само по 
себе си за ефикасен инструмент за гарантиране на отсъствието на 
конфликти на интереси, както вече беше подчертано 
в миналогодишната резолюция относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; приветства 
приемането на преразгледания Кодекс за поведение на настоящите 
и бившите членове на Европейската сметна палата, и по-специално 

Декларации 
В съответствие с новоактуализирания (януари 2021 г.) Кодекс 
за поведение на настоящите и бившите членове на 
Европейската сметна палата, членовете на ЕСП са задължени 
да подават „Декларация за интереси“, която сега трябва да 
се подава ежегодно, а в някои специфични случаи и по-
често, като например в случай на значителни промени 
в информацията, която трябва да се декларира. Членовете 
на ЕСП носят отговорност за собствените си декларации, 
които се публикуват на уебсайта на ЕСП. В член 19, параграф 
7 от новия Кодекс за поведение на Европейската сметна 
палата вече се предвижда, че всяка година ЕСП ще приема 
доклад за прилагането на кодекса, включително за работата 
на Комисията по етика. Този доклад се публикува на 
уебсайта на ЕСП. 
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по-обстойната информация, изисквана в декларациите за интереси, 
и засилената роля на комисията по етика; отбелязва, че ЕСП ще 
публикува годишен доклад относно прилагането на своя кодекс за 
поведение; отбелязва освен това, че понастоящем ЕСП извършва 
преглед на етичната рамка по отношение на своите служители. 
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Декларация на оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити 
87 Аз, долуподписаният генерален секретар на Европейската сметна палата, 
в качеството си на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, заявявам, 
че: 

o информацията, съдържаща се 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. 

88 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. 

89 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. 

Съставено в Люксембург на 24 март 2022 г. 

 
Захариас Колиас 
Генерален секретар  
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Приложения 

Приложение I — Доклад относно бюджетното 
и финансовото управление за 2021 г. 
За достъп до документа, моля, натиснете тук.

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/ECA_Report_on_Budgetary_and_Financial_Management_2021_EN.pdf


  

 

АВТОРСКИ ПРАВА 

© Европейски съюз, 2022 г. 

Политиката на ЕСП относно повторната употреба е определена в Решение № 6-
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Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), 
създаденото от ЕСП съдържание, притежавано от ЕС, е лицензирано по Creative 
Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че като правило 
повторната употреба е позволена, при условие че са посочени първоначалните 
източници и всички извършени промени. Лицето, което използва информацията 
на ЕСП повторно, следва да не изменя първоначалния смисъл или послание на 
документите. ЕСП не носи отговорност за последствия, възникнали в резултат на 
повторната употреба. 

Необходимо е да се получи допълнително разрешение в случаите, когато дадено 
съдържание изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на 
персонала на ЕСП, или когато е включено съдържание на трети страни. 

В случаите, когато е получено такова разрешение, то отменя и заменя 
горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при 
използването. 

За използването или възпроизвеждането на съдържание, което не е собственост 
на ЕС, може да е необходимо да се потърси разрешение директно от носителите 
на авторските права. 

Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като 
патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са 
изключени от политиката на ЕСП за повторно използване. 
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За контакт с представители на ЕС 
 
Лично 
 
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe 
Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта 
https://europa.eu/european-union/contact_bg  
 
По телефона или по електронна поща 
 
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се 
свържете с тази служба: 
 
— чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да 
таксуват обаждането),  
— или стационарен телефонен номер +32 22999696, или  
— 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 http://eur-lex.europa.eu 
 
Свободно достъпни данни от ЕС 
 
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (https://data.europa.eu/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. 

https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/index_bg
https://publications.europa.eu/bg/publications
https://europa.eu/european-union/contact_bg
http://eur-lex.europa.eu/
https://data.europa.eu/bg
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	o Дирекция „Езикова и редакционна дейност“ (SG3-LED) осигурява писмени преводи, езикова помощ и публикации в ЕСП. 
	o длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) следи за спазването на правилата на ЕС за защита на данните и насърчава култура на защита на личните данни;
	o служителят по сигурността на информацията (ССИ) отговаря за управлението и планирането на сигурността, разработването и прилагането на политиката за информационна сигурност, намаляването на информационните рискове и извършването на одити на информационната сигурност.
	06 В края на декември 2021 г. генералният секретариат разполага с 338 служители, назначени в различните му дирекции и служби (вж. фигура 1). Освен това в SG2-DIWI са наети значителен брой външни доставчици на услуги, работещи по ИТ проекти на ЕСП (82 външни служители [от които не всички са на пълен работен ден]), а в SG1-DHR — още седем външни служители, работещи с медицинската служба.
	Фигура 1 — Разпределение на служителите в генералния секретариат
	/Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
	07 Почти целият бюджет на ЕСП се управлява от генералния секретариат, или 152 796 727 евро, което съответства на 99,4 % от бюджета на институцията. Нивото на изпълнение на бюджета за 2021 г. е задоволително: за 96,8 % от окончателните бюджетни кредити са поети задължения, а извършените плащания са в размер на 140 151 259 евро (или 94,5 % от поетите задължения); вж. таблица 1. Останалите бюджетни редове се отнасят до комуникационните и правните разходи, както и до разходите за командировки, които не се управляват пряко от генералния секретариат. Длъжностното лице по защита на данните и служителят по сигурността на информацията не управляват никакви разходи.
	Таблица 1 — Бюджет, управляван от генералния секретариат (в евро)
	Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
	Акценти през годината
	08 През цялата година основен приоритет на генералния секретар беше да смекчи въздействието на пандемията от COVID-19 върху здравето и безопасността на служителите, като същевременно запази непрекъснатостта на дейността и процеса на вземане на решения. Генералният секретар направи оценка на въздействието на пандемията върху качеството на работата на служителите, равновесието между професионалния и личния живот, административните услуги и одитните процедури. Анализът показа, че персоналът се е възползвал от новите цифрови инструменти и присъщата на работата от разстояние гъвкавост, за да постигне същото ниво на производителност на труда със същото качество, както преди пандемията. 
	09 С оглед на извлечените поуки ЕСП постепенно облекчи ограниченията в съответствие с решенията, взети от люксембургските власти. Едно от предизвикателствата пред институцията беше да се отворят отново работните помещения, за да могат служителите да се върнат на работа при условия, съобразени със здравната обстановка. През ноември 2021 г. беше приет нов режим на работа за 2022 г., съчетаващ работа от офиса с работа от разстояние. Този хибриден начин на работа има за цел да осигури по-гъвкав подход към работното време, като позволи на служителите да балансират професионалния и личния си живот, като същевременно вземат предвид нуждите на службата и допринасят положително за баланса между половете и организационната ефективност. Решението официално влезе в сила на 1 януари 2022 г., но специалните мерки за работа от разстояние продължават да се прилагат в отговор на ситуацията, свързана с COVID-19. 
	10 2021 беше и първата година от изпълнението на стратегията на ЕСП за периода 2021—2025 г., приета през януари 2021 г. Дирекциите реагираха бързо и гъвкаво, за да приложат необходимите технологични и организационни мерки в подкрепа на стратегическите цели на ЕСП, като основната цел беше да се осигури добавена стойност и да се повишат знанията и опитът на всички служители. Стратегията на ЕСП беше допълнена от Стратегическия план за развитие на служителите, работните места и услугите за периода 2021—2025 г., както и от политиката и плана за действие на ЕСП за многообразието и приобщаването за периода 2021—2025 г.
	11 След 2020 г. изпълнението на бюджета все още беше повлияно от пандемията — първоначално предвидените бюджетни кредити не бяха усвоени напълно по някои бюджетни редове, по-специално по редовете, засягащи разходите за командировки, публикации, Общата служба за устни преводи и конференции, заседания и представителни разходи. Въпреки това степента на изпълнение на поетите задължения и плащанията е малко по-висока от тази за 2020 г. Бюджетните органи разрешиха прехвърлянето на неусвоените бюджетни кредити към нови нужди: инвестиции в ИТ оборудване и услуги, нова система за сигурност на достъпа и подобряване на наблюдението на вратите, както и обновяване на помещенията чрез различни инвестиции и по-специално стартирането на пилотния проект „Преосмисляне на работното място в ЕСП“.
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	12 Генералният секретар подкрепя прилагането на стратегията на ЕСП за периода 2021—2025 г., като изпълнява стратегическите планове за развитие и приоритетите в различните области на своята отговорност — ИТ, човешки ресурси, обучение и развитие, езикови и редакционни услуги и управление на инфраструктурата. В тези планове се отчита фактът, че политиките, организацията на работа, работното място и услугите трябва да се адаптират към новата реалност след COVID-19. Сред основните приоритети са:
	1) набиране, развитие и задържане на висококвалифицирани, знаещи и опитни служители, както и поддържане на тяхната ангажираност и мотивация през цялата им кариера; 
	2) насърчаване на благосъстоянието на служителите чрез създаване на безопасна и привлекателна работна среда, предоставяне на подкрепа на персонала, осигуряване на гъвкави условия на труд и улесняване на прехода от физическо към виртуално работно място; 
	3) насърчаване на цифровата трансформация, адаптиране към новия хибриден режим на работа и използване на нови технологии за модернизиране на одиторската и неодиторската част на организацията, опростяване на процедурите и повишаване на производителността на труда; 
	4) гарантиране, че бюджетните ресурси се управляват в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност; 
	5) предоставяне на бързи и висококачествени езикови услуги и публикации; 
	6) насърчаване на междуинституционалното сътрудничество чрез установяване на полезни взаимодействия и допринасяне за общ междуинституционален подход и извличане на ползи от него (хоризонтален приоритет).
	13 Постигането на тези приоритети е отразено в показателите за резултатите от дейността (вж. таблица 2).
	Таблица 2 — Състояние на показателите за резултатите от дейността
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	Източник: Изпълнение на годишната работна програма през 2021 г.
	14 Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ (SG1DHR) отговаря за управлението на човешките ресурси, финансите, медицинската служба, сигурността на служителите, за организирането на събития и спазването на протокола, както и за други общи служби в ЕСП. Тя управлява почти 90,2 % от бюджета на институцията за 2021 г. (вж. таблица 1), като средствата са предназначени главно за заплати на членовете и служителите на ЕСП (вж. таблица 3).
	Таблица 3 — Бюджетни кредити и плащания за 2021 г. на Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ (в евро) 
	Бележка: Възможно е отделните суми да се различават от общите сборове поради закръгляване.
	Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
	15 Дирекцията продължи да реагира устойчиво на пандемията от COVID-19, като основният приоритет беше защитата на служителите. Бяха предприети и действия за изпълнение на приоритетите на Стратегическия план на генералния секретариат за развитие на служителите, работните места и услугите за периода 2021—2025 г.
	16 За да се отговори на първия приоритет на генералния секретариат (вж. точка 12), бяха обявени два вътрешни конкурса и съставени списъци с резерви за позиции в областта на одита и писмения превод цел да се запълнят длъжностите, които в момента се заемат от срочно наети служители. Дирекцията също така публикува покани за изразяване на интерес за национални експерти и започна да наема специалисти в областта на данните и математиката по поканата за срочно наети служители, публикувана през 2020 г. През годината бяха завършени процедури за подбор на един директор и осем главни ръководители. След като ЕСП прие преразгледаната политика за ротация на персонала, бяха финализирани процедурите за задължителна и доброволна мобилност за годината. В таблица 4 по-долу са обобщени данните за новоназначени служители през 2021 г.
	Таблица 4 — Членове и наети служители
	Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
	17 Въпреки че 2021 г. се оказа особено трудна година за набиране на служители в областта на одита, броят на наетите одитори се увеличи, главно в категорията на срочно наетите. Привличането на таланти става все по-трудно поради високите разходи за живот в Люксембург и липсата на профили, които да отговарят на нуждите на ЕСП.
	18 През годината дирекцията също така актуализира системата за оценка на компетентността и резултатите от дейността и стартира услуга за професионално ориентиране, а тримата нови членове на мрежата от доверени лица за контакт, които бяха избрани през 2020 г., започнаха да работят пълноценно.
	19 Що се отнася до обучението, в допълнение към курсовете, семинарите и презентациите, през 2021 г. бяха започнати няколко проекта за предоставяне на висококачествено обучение на служителите във важни области като:
	o изготвяне на програма за обучение на ръководители;
	o измерване на въздействието на обучението;
	o разработване на рамка за компетентност; 
	o осигуряване на програма за обучение на ръководителите на задачи;
	o въвеждане на поредицата „Споделяне и свързване“ за насърчаване на ученето през целия живот чрез обмен на знания; 
	o въвеждане на поредицата „Моят Люксембург: време да науча повече“ за укрепване на връзките с държавата домакин на ЕСП и за принос към интеграцията; и
	o организиране за първи път на Дни на яснотата на езиковото изразяване в ЕСП.
	20 Дирекцията също така започна сътрудничество с Евростат, засили сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и беше домакин на Европейския месец на киберсигурността в ЕС. Както и през 2020 г., ежегодният Ден на обучението се превърна във Виртуална седмица на обучението за 2021 г. с много интересни презентации, както и Панаир на одита с активното участие на върховните одитни институции извън Съюза.
	21 За целите на подобряването на благосъстоянието на служителите (втори приоритет на генералния секретариат; вж. точка 12) важно постижение беше назначаването на специален служител по въпросите на многообразието и приобщаването в началото на годината и приемането на политика и план за действие в тази област както и изпълнението на дейности за насърчаване на многообразието и приобщаването през цялата година. Бяха назначени също така нов офталмолог и нов лекар, отговарящ за проверката на отпуските по болест, и беше разширена психологическата подкрепа за персонала. 
	22 Някои други важни дейности са:
	o кампанията „RESPECT“;
	o въвеждане на по-персонализирана схема за изпращане на пенсиониращите се служители;
	o текуща работа по подготовката на новите страници относно човешките ресурси на публичния уебсайт на ЕСП;
	o провеждане на проучване за ангажираността на персонала, което ще послужи за определяне на нови показатели за резултатите от дейността с цел изчисляване на индекс на ангажираността на персонала.
	23 Службата за сигурност продължи да играе ключова роля с консултации и помощ за вземането на решения, както в техническото звено за COVID-19, така и в комитета за управление на кризи. Същевременно тя предприе необходимите мерки за поддържане на квалификацията на своите служители и допринесе много активно за стартирането на проекта за обновяване на системата за контрол на достъпа. 
	24 И накрая, екипът за организиране на прояви, посещения и протокол продължи да предоставя организационна подкрепа за онлайн събития и съдействие относно протокола при официални посещения в ЕСП. До подобряването на здравната обстановка и възобновяването на посещенията на място всички групови посещения бяха организирани онлайн. Бяха извършени промени в кетъринг дейностите и взети всички необходими мерки за спазване на националното законодателство във връзка с пандемията от COVID-19. Екипът се включи и в дистрибуцията на маски за лице и бързи антигенни тестове сред всички служители на ЕСП.
	25 В областта на финансите и административните услуги друг от приоритетите на генералния секретариат (вж. точка 12) беше качеството и навременността на плащанията, както и общото въвеждане на електронно фактуриране, което продължи успешно през цялата година. Външните одитори изразиха положително становище за финансовите отчети на ЕСП за 2020 г.
	26 Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (SG2-DIWI) отговаря за цифровата работна среда (ИТ оборудване, услуги и устройства) и за физическото работно място (сгради, технически съоръжения, офиси и логистика) в ЕСП, както и за библиотеката на институцията. Тя управлява 8,3 % от бюджета на ЕСП (вж. таблица 1). В таблица 5 е описано подробно използването на бюджетните кредити и плащанията за 2021 г.
	Таблица 5 — Бюджетни кредити и плащания за 2021 г. на Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (в евро)
	Информационни технологии 
	Библиотека и архиви
	Сгради и съоръжения
	ОБЩО
	Бележка: Възможно е отделните суми да се различават от общите сборове поради закръгляване.
	Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
	27 За пореден път работата на SG2-DIWI през 2021 г. беше от основно значение за поддържане на непрекъснатостта на дейностите на ЕСП и, в съответствие с приоритетите на генералния секретариат (вж. точка 12), за осигуряване на адаптивни ИТ услуги и гъвкави съоръжения. През периода бяха предоставени всички обичайни продукти и процедури на ЕСП: одитни доклади, конференции, обучения, контакти със заинтересованите страни, диалог с одитираните субекти и превод на документи. 
	28 В областта на информацията и технологиите през 2021 г. бяха осъществени няколко важни стъпки:
	o бяха извършени значителни подобрения и миграции на ИТ инфраструктурата: цялата система за съхранение на данни на ЕСП беше обновена, а Центърът за възстановяване при бедствия мигрира към съоръженията, предоставени от Европейския център за надеждна ИТ подкрепа за бизнеса (European Business Reliance Centre — EBRC) в Betzdorf;
	o беше създаден ръководен комитет в областта на ИТ;
	o продължи работата по анализа на данни за сътрудничество по одитни задачи (ECAlab); 
	o активното участие в управителния комитет по въпросите на цифровите технологии допринесе за няколко етапа в разработването на плана за развитие на технологиите и данните за одит;
	o мрежата „Технологии и иновации за одит�“ постигна успехи;
	o бяха създадени услуги за автоматизация на роботизирани процеси.
	29 През 2021 г. бяха започнати и други проекти, които ще продължат да се изпълняват и през 2022 г:
	o стартира нов уебсайт на ЕСП;
	o беше подменена системата за управление на заинтересованите страни и създадено аудио-визуално студио;
	o бяха обновени системите за управление на преводите;
	o беше разработен навигатор за документи;
	o беше разработен правен портал.
	30 Дирекцията разреши общо 19 804 ИТ инцидента, въведе 179 нови версии на системи, осигури 99,88 % наличност на критичните системи и гарантира напълно стабилна технология за хибридния модел на работа (от разстояние и на място).
	31 Дирекцията се съсредоточи и върху преодоляването на рисковете, свързани с киберсигурността, като постоянно следеше и адаптираше системите към големия брой заплахи, регистрирани от екипа на ЕС за незабавно реагиране при компютърни инциденти. Най-значимите уязвимости засегнаха виртуалната частна мрежа (VPN), която поддържа услугата за отдалечен достъп, и електронната поща на Microsoft. 2021 г. завърши с появата на критичната уязвимост „Log4J“ в световен мащаб. За щастие тези уязвимости не засегнаха ЕСП.
	32 По отношение на сградите и съоръженията, основните постижения през периода бяха:
	o обновяване на сградата K2, като два етажа вече са готови, а един ще бъде завършен през първото тримесечие на 2022 г;
	o инсталиране на кухненски боксове на всички етажи на сградата К3; 
	o преглед на системата за сигурност на входа на гаража K3; 
	o инсталиране на нова система за контрол на достъпа (в процес на изпълнение); 
	o завършване на ремонтните работи за разрешаване на проблемите с фасадата на K1 след инцидента със стъклените панели.
	33 Започна и проучване относно бъдещето на сградата К1. Новата инициатива има за цел да определи бъдещата стратегия за сградите на ЕСП. Бяха проведени интервюта и работни срещи с членове и служители на ЕСП, като различните сценарии ще бъдат представени пред колегиалния орган до първото тримесечие на 2022 г. Планът за действие по схемата за управление на околната среда и одитиране (EMAS) за периода 2020—2022 г. беше представен на Административния комитет през януари 2021 г. и в момента се изпълнява.
	34 Всички тези дейности се осъществиха в допълнение към редовната поддръжка на сградите на ЕСП, обработката на заявки (1802) и осигуряването на отлично ниво на обслужване въпреки многобройните ремонтни работи, необходими за поддържане на здравословна работна среда, и всичко това в пандемична обстановка.
	35 И накрая, библиотеката на ЕСП продължи да предоставя услугите си в тези трудни времена. Беше стартирана нова услуга „Попитай библиотеката“ в допълнение към високо оценяваните BibliotECA Discovery и услуги за предоставяне на данни за одитна дейност като част от цифровизацията на ЕСП.
	36 Дирекция „Езикова и редакционна дейност“ (SG3-LED) отговаря за превода и публикуването на всички продукти на ЕСП на 24-те официални езика на ЕС. Тя управлява по-малко от 1 % от бюджета на ЕСП (вж. таблица 1). В таблица 6 е описано подробно използването на бюджетните кредити и плащанията за 2021 г.
	Таблица 6 — Бюджетни кредити и плащания за 2021 г. на Дирекция „Езикова и редакционна дейност“ (в евро)
	Възлагане на дейности на външни изпълнители и междуинституционално сътрудничество
	Устни преводачи 
	Публикации
	Бележка: Възможно е отделните суми да се различават от общите сборове поради закръгляване.
	Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
	37 През 2021 г. дирекцията продължи да изпълнява приоритетите на генералния секретариат (вж. точка 12). Въпреки пандемията основните ѝ дейности продължиха със същите темпове, както през 2019 г. и 2020 г., и без прекъсване. Бяха преведени и редактирани 227 003 страници (-3,16 %, т.е. 7 411 страници по-малко от 2020 г.), разпределени в 2 753 заявки за писмен превод за 2021 г. Освен това услугата FastTrad, която осигурява 24-часов срок на изпълнение за превод и редакция на кратки текстове на английски и френски език, отчете 1 284 изпълнени страници; тази цифра включва 607 страници превод и 677 страници редакция. Изпълнените навреме преводите са 97.83 % — доста над показателя за изпълнение от 95 %.
	38 Дирекция „Езикова и редакционна дейност“ продължи да разнообразява дейността си и извън преводите/редакциите под формата на езикова подкрепа за одитори, видео субтитриране и сътрудничество в областта на комуникацията. Екипите за превод на английски, немски, френски, италиански и нидерландски език изготвяха и превеждаха съобщения за медиите и подобряваха качеството, като адаптираха езика на съобщенията към по-широката публика и културните различия. Екипът за превод на английски език предостави подкрепа при изготвянето на по-голямата част от текстовете на ЕСП през годината. При изготвянето на годишния доклад членове на екипа присъстваха и на повечето предварителни и последващи заседания от съгласувателната процедура, за да предоставят езикови съвети в хода на работата по текстовете. През годината преводачите извършиха 16 посещения на място (мисии) за предоставяне на езикова помощ. Тази дейност остана на същото ниво като през миналата година (общо 14 през 2020 г.), главно поради ограничения от пандемията брой на одитните посещения на място. Услуги по видео субтитриране бяха предоставени шест пъти през годината от екипите за превод на английски и френски език. 
	39 Продължи изпълнението на проекта TraMS за замяна на основната система на дирекцията. TraMS предоставя възможност за рационализиране и автоматизиране на вътрешните процеси на превод, като същевременно осигурява на преводачите интегрирани езикови инструменти. Стартира проектът за внедряване на TraMS (фаза 1), като работата по въвеждането на системата започна под формата на работни срещи за определяне и картографиране на процесите в новата система в сътрудничество с външни консултанти и Дирекция „Информация, работна среда и иновации“. Основната работа по внедряването ще се извърши в периода 2022—2023 г.
	40 През годината бяха преразгледани и работните процеси с цел оптимизация и намиране на възможни полезни взаимодействия. Примери за тези процеси включват: 
	o проверка на двуезичното преводно съдържание, изготвяно от всички езикови екипи с помощта на системата GroupShare. Едно от заключенията беше да се съгласуват работният процес и начинът, по който се използват инструментите за превод в екипа за превод на английски език, с общите практики на Дирекция „Езикова и редакционна дейност“ при миграцията към TraMS;
	o със значителен успех беше тествано ново правило за изчисляване на най-ранната дата на публикуване за доклади. То осигурява по-добро управление на времето, необходимо за изпълнение на задачите на всички заинтересовани страни, и въвежда ясни правила;
	o беше формирана смесена работна група, която да анализира задачите на DMG и TECH с цел по-нататъшно хармонизиране на операциите и намиране на полезни взаимодействия.
	41 Мерките за дерогация, предвидени в Регламент № 1 от 15 април 1958 г., изменен през 2010 г. и 2015 г., приключиха на 31 декември 2021 г., което означава, че от 1 януари 2022 г. ирландският език има статут на официален език на институциите на ЕС. През 2021 г. дирекцията нае трима преводачи с ирландски език, за да сформира нов езиков екип.
	42 През 2021 г. длъжностното лице по защита на данните премина под пряката отговорност на генералния секретар и беше назначен нов служител на тази позиция. Длъжностното лице по защита на данните предоставя експертен опит в областта на законодателството и практиките за защита на данни и следи за тяхното прилагане. Тази служба не управлява никакви разходи.
	43 Исканията за консултации относно правилата за защита на данните се удвоиха в сравнение с 2020 г., като бяха осигурени курсове и конкретни насоки. Също така през 2021 г. бяха изготвени становища и беше осъществено сътрудничество за актуализиране на вътрешните политики и процедури. Правилата за защита на данните бяха формулирани по-прозрачно за одиторите, за да могат да ги споделят с одитираните субекти, по-специално по отношение на правото на ЕСП на достъп до информация за целите на изпълнението на нейните одитни функции. 
	44 Подобно на длъжностното лице по защита на данните, служителят по вътрешна сигурност също е пряко подчинен на генералния секретар. Той работи в тясно сътрудничество с Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ и не управлява никакви разходи.
	45 През 2021 г. служителят по вътрешна сигурност представи новата си стратегия за следващите години, като акцентира върху приоритетите и предизвикателствата за периода 2021—2025 г. Основният приоритет ще бъде да се продължи с дейностите по повишаване на осведомеността и обучението на служителите в областта на информационната сигурност.
	46 Годината се оказа особено трудоемка поради многократните кибератаки и нарушения на сигурността на данните, както и редица заплахи, които изискваха бързи действия за отстраняване на критични софтуерни недостатъци (вж. точка 31). ЕСП инсталира приложения за осигуряване на по-силна защита, прие правила за сигурност с цел защита на класифицираната информация на ЕС и изготви насоки за класифициране на информацията на ЕСП. Освен това за първи път бяха симулирани две фишинг кампании, за да се оцени осведомеността на служителите в областта на киберсигурността, и беше приета услуга за електронен подпис, предоставена от Комисията.
	Възлагане на обществени поръчки в генералния секретариат
	47 През 2021 г. Европейската сметна палата използва процедурата на договаряне по точка 11.1, буква б) от приложение I към Финансовия регламент, за да сключи един договор на стойност над 60 000 евро. Целта на договора беше да се поднови корпоративният абонамент на ЕСП за Financial Times за 2021 г. и 2022 г. Общата стойност на договора е 168 615 евро (82 650 евро за 2021 г. и 85 965 евро за 2022 г.).
	48 Тъй като Financial Times е най-авторитетният англоезичен бизнес вестник, който освен това предоставя изчерпателна информация за политиките на ЕС, той е уникален и няма близък еквивалент или заместител. Настоящият лиценз позволява на всички служители на ЕСП да имат достъп до цифровото съдържание на Financial Times както в ЕСП, така и извън нея. Цената на лиценза се основава на действителния основен брой читатели. Досега 558 потребители на ЕСП са създали свой собствен профил във Financial Times, като в деня на отправяне на предложението за абонамент броят на действителните основни читатели е 218.
	49 Годишният списък на договорите, включително договорите на стойност между 15 000 и 60 000 евро, сключени през 2021 г. след процедури на договаряне, ще бъде на разположение на уебсайта на ЕСП най-късно до 30 юни 2022 г.
	50 Всички процедури на договаряне на стойност над 15 000 евро са били предмет на строги процедури за вътрешен контрол на ЕСП, обхващащи законосъобразността, редовността и доброто финансово управление.
	Резултати на системите за вътрешен контрол, въведени от генералния секретар
	Системи за вътрешен контрол
	Преглед на управлението на риска
	Ефикасност и ефективност на системите за вътрешен контрол
	Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“
	Информация, работна среда и иновации
	Езикова и редакционна дейност
	Дирекция на Председателството и правна служба

	Заключение относно системите за вътрешен контрол

	51 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; и
	o всички решения относно използването на човешките, материалните и финансовите ресурси на ЕСП. 
	52 Рамката за вътрешен контрол на ЕСП допълва тази правна рамка с оглед на привеждането ѝ в съответствие с интегрираната система за вътрешен контрол, създадена от Комитета на спонсориращите организации на Комисията „Treadway“ (Рамка на COSO). Тя има за цел да предостави достатъчна увереност относно законосъобразността, редовността и доброто финансово управление на всички финансови операции и улеснява постигането на оперативните цели на всяка дирекция.
	53 През 2021 г. системите за вътрешен контрол не претърпяха съществени промени и административната организационна структура остана стабилна. Рамката 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. 
	54 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 процедури, и тези, които извършват проверки, следват контролни списъци за оценка на съответствието с Финансовия регламент по отношение на бюджетните задължения и платежните нареждания. 
	55 И трите дирекции създадоха програма за проверки за оценка на съответствието с Финансовия регламент и решенията на ЕСП и изпратиха своите декларации за достоверност на генералния секретар в качеството си на вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити. Техните декларации за достоверност се допълват от декларациите за достоверност на останалите дирекции, служби и началници на кабинети на ЕСП, които са одобрявали разходи през 2021 г. (вж. точка 07).
	56 Проверките, извършени от Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“, се основават на анализ на рисковете за 2021 г., резултатите от проверките, извършени за 2020 г., обмена на информация със Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO), препоръките на вътрешните и външните одитори и друга информация, произтичаща от събитията, случили се през 2020 г. Системата включва предварителни и последващи проверки, насочени предимно към финансовите аспекти, но и към други, нефинансови рискове. В таблица 7 са обобщени извършените проверки. Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) на Комисията отговаря за проверката на ведомостите за заплати на ЕСП и финансовите права на нейните служители.
	Таблица 7 — Проверки, извършени от Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“
	Предварителна / последваща 1)
	Финансови права 
	1
	Възнаграждения на служителите и членовете на ЕСП, управлявани от PMO
	Последваща 1)
	2
	Законосъобразност и редовност на плащанията, извършени по бюджетните редове, управлявани от директора (с изключение на разходи за командировки и представителни разходи)
	Последваща
	3
	Разходи за командировки, погасени от PMO в съответствие с ръководството на ЕСП за командировките и решението относно неговото прилагане;
	Предварителна 2) / последваща
	4
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	5
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	Последваща
	6
	Последваща
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	7
	Точност и пълнота на документите в личните досиета на служителите
	Последваща
	8
	Отсъствия на служители и работно време 
	Последваща
	9
	Последваща
	Складово помещение (изба)
	10
	Касови средства
	Последваща
	11
	Бележка: 1) Проверки, извършени от PMO; 2) Само за командировки, утвърдени от Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
	Източник: Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
	57 Проверките, извършени от Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ се основават на резултатите от прегледа на регистъра на риска за 2022 г., оценката на зрелостта на процесите от 2021 г. и последващите действия във връзка с препоръките от вътрешния одит. Бяха взети предвид и проверките, извършени от външния одитор като част от годишния преглед на информационните технологии. С изключение на бюджетния ред „Библиотека и архиви“, всички финансови операции в дирекцията подлежат на предварителна проверка за установяване на евентуални несъответствия с Финансовия регламент, както и на всякакви административни грешки и неточности (напр. неправилни препратки, грешни дати в текстовите полета и липсващи некритични приложения). Проверките, заложени в управлението на процесите, се допълват от последващи проверки. Последните включват редовни проверки на възлагането на обществени поръчки на ниска стойност и на:
	1) спазването на формалностите на новия договор за ИТ операции и спазването на съществуващите ключови показатели за изпълнение;
	2) редовността на финансовото управление на проекта К2;
	3) редовното прилагане на външни корекции за ИТ сигурност;
	4) проверки на администраторските права на преносимите компютри;
	5) ефикасността на софтуерния инструмент за мониторинг;
	6) спазването на сроковете за доставка;
	7) наличието на декларации за поверителност в инструментите на ЕСП за обработка на лични данни;
	8) пълнотата на документацията, необходима за плащане на фактури;
	9) спазването на процедурите за управление на осъществяваните актуализации.
	58 Проверките, извършени от Дирекция „Езикова и редакционна дейност“, се основаваха на анализ на рисковете за 2021 г. и на резултатите от проверките, извършени за 2020 г. Те бяха съсредоточени върху финансовите аспекти, качеството на предоставяните езикови услуги, както и върху ИТ и организационните аспекти на дирекцията. Последващите проверки обхванаха:
	o законосъобразността и редовността на плащанията, извършени по бюджетните редове, управлявани от дирекцията;
	o ефективността и качеството на инструментите за компютърно подпомогнат превод (CAT); и 
	o качеството на предоставените преводи, допълнено от система за обратна връзка с ползвателите, в която се анализират техните коментари.
	59 От 2016 г. насам, след приемането на рамката на ЕСП за управление на риска, всички одитни състави и дирекции на ЕСП са задължени да извършват анализ на риска на своите дейности. Този анализ включва описание на въздействието, ако даден риск се реализира, въведените вътрешни проверки, както и мерки за намаляване на вероятността от възникване на риск и неговото потенциално въздействие. Тези вътрешни проверки са в основата на плановете 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 и в оценките на риска за следващата година. При разработването на системите за вътрешен контрол също така се взема предвид икономическата ефективност на проверките.
	60 Основните рискове, идентифицирани от цикъла за оценка на риска за 2021 г., се отнасят до:
	o въздействието на пандемията от COVID-19 върху ресурсите и условията на труд в ЕСП, включително адаптирането към новия хибриден режим на работа, както и здравето и безопасността на служителите;
	o неспазването на Финансовия регламент по отношение на законосъобразността и редовността на плащанията, както и на икономичността, ефикасността и ефективността на дейностите. Рискът включва и риск от измама, свързан с по-широкото използване на електронни фактури;
	o зависимостта от и качеството на дейностите, възложени на външни изпълнители (включително от Комисията);
	o нарушения на сигурността на данните или случаи на неспазване на правилата за защита на данните, включително такива, причинени от кибератаки. При този риск се отчита и административната тежест на сложната правна и отчетна рамка, свързана с ограниченията в областта на сигурността и защитата на данните; и
	o въпроси, свързани с персонала, като например проблема с удовлетворяването на нуждите от кадри, осигуряването на равновесие между професионалния и личния живот, привличането и задържането на служители и застаряването на работната сила.
	61 Работата на ЕСП е обект на интензивен обществен контрол. Нейните одити се провеждат по открит и прозрачен начин, а резултатите от тях се споделят непрекъснато с обществеността. През последните месеци ЕСП и нейните вътрешни правила бяха обект на публикации в медиите. Целта на ЕСП е да изясни всички нерешени въпроси с органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.
	62 През януари 2022 г. всички дирекции разгледаха резултатите от своите предварителни и последващи проверки. При проверките 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 тримата директори.
	63 Предварителните проверки, извършени от Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ (точки 4 и 5 в таблица 7), не разкриха сериозни проблеми за финансовата 2021 година по отношение на разходите за командировки, разрешени от дирекцията, представителните разходи на членовете на ЕСП и потреблението на гориво на служебните автомобили. В началото на 2022 г. ЕСП извърши преглед на актуалността на съответните правила.
	64 Последващите проверки на законосъобразността и редовността на плащанията, направени от бюджетните редове, за които отговаря дирекцията, обхванаха случайна извадка от 126 плащания, т.е. приблизително 19 % от всички проверени плащания (точка 3 от таблица 7). Проверките установиха формално несъответствие за три плащания, но без финансово отражение: две плащания е трябвало да бъдат частично отчетени през 2020 г., а едно е извършено за бюджетно задължение, което не е било предшествано от правно задължение. Тези случаи са включени в регистъра на изключенията на ЕСП, а на служителите е напомнено за приложимите правила. Като цяло плащанията са законосъобразни и редовни и необходимата документация налична. Системата SAP и нейните автоматични проверки, както и фактът, че екипът е много добре запознат с инструмента (който използва от 2008 г.), позволиха дейността да продължи в съответствие с обичайните процедури. Разширената работа от разстояние продължи да не оказва влияние върху процесите на управление.
	65 Броят на командировките започна да се увеличава през 2021 г., но остана под нивата отпреди пандемията. Вътрешният одитор откри грешки в разходите за командировки, които не бяха разкрити нито от предварителните, нито от последващите проверки. Последващите проверки на разходите за командировки (позиции 4 и 6 в таблица 7) не разкриха сериозни проблеми с изплащането на средства от PMO във връзка с командировките и не установиха съществено въздействие на откритата слабост върху законосъобразността и редовността на разходите. Повечето от установените грешки се отнасят до изчисляването на дневните надбавки и възстановяването на пътните разноски за командировки, съчетани с частни ангажименти. При кръстосаните проверки на възстановените представителни разходи спрямо дневните надбавки, изплатени за командировки, не са установени грешки.
	66 Дирекциите и началникът на кабинет, които са използвали този бюджетен ред и които са вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити, също провериха разходите за командировки и предоставиха съответната Декларация за достоверност на генералния секретар. При проверките не са установени съществени грешки в процедурите за командировки за 2021 г. За някои командировки се наложи да бъде предоставена допълнителна документация, но предварителните проверки, извършени за по-голямата част от тях, позволиха повечето потенциални проблеми да бъдат отстранени нагоре по веригата. 
	67 Извършеният анализ на валидирането на командировъчни заповеди и декларации за разходи показа, че по-голямата част от тях са разрешени от назначените вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити. От 1 732 заповеди за командировки и декларации за разходи 60 са валидирани без официално разрешение, най-вече поради неправилно записана информация в системата. Въведена е нова процедура за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще. Освен това 43 командировки са били валидирани след като членът или служителят на ЕСП вече е напуснал. Тези случаи са включени в регистъра на изключенията на ЕСП.
	68 Последващите проверки на командировките включваха и проследяване на възстановяването на суми за неизползвани самолетни билети, като заключението е, че процентът на възстановените средства е висок и че тези възстановявания се управляват добре. Както и през предходните години, резултатите от проверките ще бъдат съобщени на персонала.
	69 Като цяло констатациите от последващите проверки на PMO са положителни. Предварителните проверки на финансовите права не разкриха проблеми. Последващите проверки показаха, че разликите в заплатите са обяснени и обосновани за предходните 12 месеца и че надбавките за настаняване и родителски/семеен отпуск са точни. В следните случаи е имало необходимост от възстановяване на суми:
	o четири случая, свързани с надбавки за образование; 
	o един случай, свързан с изчисляването на данъци върху заплатите;
	o един случай, свързан с дневни надбавки, отпуснати през първите месеци на установяване в мястото на работа; и
	o един случай, свързан с дневни надбавки на служители, които встъпват в длъжност или променят местоработата си след предоставен специален отпуск за преместване.
	70 Местопребиваването на служителите (точки 1 и 2 от таблица 7) беше проверено въз основа на разстоянието между местоработата и официално декларирания им адрес. Проверките показаха, че с изключение на седем случая, всички служители живеят на не повече от 80 км от мястото на работа. Въпросните седем случая ще бъдат проследени. Беше проверено и дългосрочното пребиваване на 15 служители, избрани на случаен принцип. Всички служители от извадката предоставиха достатъчно доказателства в подкрепа на декларираният от тях адрес.
	71 Досиетата на служителите продължиха да се управляват по процедури, вземащи предвид пандемичната обстановка. Двадесет лични досиета (непредставителна извадка) бяха подбрани на случаен принцип за проверка (точка 8 от таблица 7), като в 11 случая беше установена липса на документация. Сред най-важните липсващи документи бяха акт за сключен граждански брак, лична карта, удостоверение за пребиваване, прехвърляне на пенсионни права, удостоверение за владеене на трети език за целите на повишението, акт за раждане и решение за работа на непълно работно време.
	72 Ще бъдат създадени нови вътрешни процедури, които да определят документите, които трябва да бъдат включени в личното досие при назначаване на служител или при междуинституционално прехвърляне. Тези процедури следва да бъдат въведени в сътрудничество с другите институции, по-специално със Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) на Комисията.
	73 Отсъствията на служителите и работното време също бяха обект на последващи проверки (точка 9 от таблица 7), в резултат на които: 
	o са възстановени девет дни компенсационен отпуск за извънреден труд;
	o е преустановено изплащането на обезщетение, получавано от трима служители в отпуск по болест за повече от 30 дни;
	o са одобрени 31 периода за работа на непълно работно време по медицински причини;
	o са преразгледани шест случая на инвалидност и е открит един нов случай; и 
	o са извършени два медицински прегледа.
	74 Останалите последващи проверки (точки 10 и 11 от таблица 7) не разкриха сериозни проблеми. Като цяло в регистъра на изключенията бяха регистрирани пет несъответствия и едно изключение. Нито едно от тях не е имало финансово въздействие и са предприети мерки по всички открити въпроси.
	75 Предварителните проверки, извършени от Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ във връзка с финансовите операции в SAP, не разкриха съществени пропуски. От 2008 операции в SAP, включително поръчки за покупка, искания за плащане и фактури, само 45 са върнати за корекция, което е незначително увеличение в сравнение с 2020 г. Връщанията са послужили главно за добавяне на документация, коригиране на информация или потвърждаване на необходимостта от покупки. Освен това при проверките бяха установени две формални несъответствия относно плащане, извършено без правно задължение, и плащане, извършено без пълна доставка на поръчаните услуги и артикули. И двата случая са включени в регистъра на изключенията на ЕСП.
	76 Последващата проверка на администраторските права на преносимите компютри (подточка 4 от точка 57) доведе до изтриването на девет профила, деактивирането на три профила, както и до създаването на 10 профила и нов работен процес в Service Now за управление на предоставянето на привилегировани профили в ИТ средата на ЕСП. Освен това дирекцията установи, че някои лицензи не се използват, поради което те бяха прекратени (подточка 5 от точка 57). При останалите проверки не бяха констатирани сериозни проблеми. Повечето проверки (свързани с подточки 1, 2, 6, 7, 8 и 9 от точка 57) установиха възможни подобрения на съществуващите процеси.
	77 Договорите с ниска стойност също бяха проверени за съответствие с Финансовия регламент по отношение на прага от 15 000 евро за общия размер на придобиванията за един доставчик. Проверките не разкриха съществени пропуски или недостатъци. В един случай поръчките, направени към един доставчик за подобни услуги, надхвърлят 15 000 евро за период от четири години. Случаят е обяснен и включен в регистъра на изключенията на ЕСП. 
	78 Като цяло при последващите проверки на законосъобразността и редовността на плащанията, извършени от бюджетните редове, за които отговаря дирекцията, се стигна до заключението, че те са законосъобразни и редовни и че необходимата документация е налична. Открити са три несъответствия, при които няколко дни от правно задължение не са били покрити от бюджетно задължение. Тези случаи са включени в регистъра на изключенията на ЕСП.
	79 Инструменти за компютърно подпомогнат превод (CAT) се използват широко от различните езикови екипи, с изключение на екипа за превод на английски език, който има свои собствени процедури поради специфичното естество на работата му. Само 1,1 % от проверените сегменти са със статус „преводът не е одобрен/не е заверен“.
	80 През 2021 г. качеството на преводите на ЕСП беше проверено за първи път от Европейския парламент. Проверките бяха съсредоточени върху преводите на 10-те езикови екипа, чиито главни ръководители не осигуряват контрол на качеството, тъй като имат различен майчин език. Бяха избрани десет документа, които да обхванат основните видове продукти на ЕСП, и бяха проверени по две страници от всеки от тези документи (общо 200 страници, т.е. 2 x 10 x 10). За седем езика не бяха установени сериозни проблеми. За останалите три няколко документа получиха оценка под 80 % и коментарите на оценителите бяха анализирани. Качеството на преводите беше проверено и въз основа на коментарите на ползвателите на услугите на дирекцията. През 2021 г. са получени 89 коментара, предимно от служители на ЕСП, но и от други структури.
	81 При проверките се стигна до заключението, че резултатите са предимно положителни. Въз основа на това главните ръководители на езиковите екипи заключиха, че преводите са с приемливо качество, и изпратиха на директора своите декларации за достоверност.
	82 Дирекцията на Председателството отговаря за бюджетния ред, свързан с комуникационните действия на ЕСП и междуинституционалните отношения, който през 2021 г. възлиза на 250 000 евро бюджетни кредити. Правната служба отговаря за бюджетния ред, свързан с правните разходи и обезщетения, който възлиза на 50 000 евро. Извършените проверки не откриха съществени грешки, свързани с двата бюджетни реда.
	83 По отношение на 2021 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 различните му дирекции са под контрол. При проверките бяха установени предимно редица несъществени грешки, както и необходимостта от преразглеждане на някои процедури. Разходите за проверките се считат за разумни, като за тази задача са разпределени общо 15,2 служители в еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ) (включително 0,2 ЕПРВ в Службата за управление и плащане по индивидуални права (РМО). Прегледът също така демонстрира стабилността на системата за управление, която се основава на интегриран софтуер и включва значителен дял автоматични проверки.
	84 През 2021 г., в резултат на препоръките на Службата за вътрешен одит, в системата за вътрешен контрол беше поставен по-голям акцент върху икономическата ефективност на проверките и върху въздействието на пандемията върху извършените проверки. Това повиши качеството на отчитането и подчерта ролята на системата за вътрешен контрол на ЕСП.
	85 Като цяло заключението на вътрешния одитор по отношение на системите за вътрешен контрол за 2021 г. 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, които да поставят под сериозно съмнение надеждността на декларациите за достоверност по отношение на законосъобразността и редовността на финансовите операции през 2021 г. (вж. точка 65).
	Проследяване на действията относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.
	86 На 29 април 2021 г. Европейският парламент освободи от отговорност ЕСП във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година. По-долу е представен отчет за последващите действия относно забележките, направени в решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.
	Забележка на ЕП относно освобождаването от отговорност на ЕСП във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.
	Отговор на ЕСП
	1. Отбелязва, че годишните отчети на Европейската сметна палата („ЕСП“) са проверени от независим външен одитор с цел прилагане на същите принципи на прозрачност и управленска отговорност, които ЕСП прилага спрямо одитираните от нея субекти; отбелязва със задоволство становището на одитора, че финансовите отчети дават точна и вярна представа за финансовото състояние на ЕСП;
	Не е приложимо
	2. Отбелязва, че през 2019 г. бюджетът на ЕСП възлиза на общо 146 890 000 евро (спрямо 146 469 000 евро през 2018 г. и 141 240 000 евро през 2017 г.) и че до края на 2019 г. са поети задължения за 98 % от всички бюджетни кредити (спрямо 96,21 % през 2018 г. и 97,73 % през 2017 г.);
	Не е приложимо
	3. Припомня, че бюджетът на ЕСП е с предимно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията (дял 1), и във връзка със сградите, обзавеждането, оборудването и различните оперативни разходи (дял 2);
	Не е приложимо
	Изпълнение на бюджета
	4. Припомня, че степента на изпълнение за дял 2 не се подобрява в достатъчна степен, като степента на изпълнение на поетите задължения възлиза на 64,17 % (спрямо 59,13 % през 2018 г. и 57,13 % през 2017 г.), а степента на изпълнение на плащанията — на 62,21 % (спрямо 55,11 % през 2018 г. и 55,75 % през 2017 г.); подчертава потвърждението от страна на ЕСП в нейния документ за последващите действия във връзка с резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г., че ще продължи да полага усилия за повишаване на степента на изпълнение и за внимателно обмисляне на бюджетните прогнози;
	ЕСП счита, че е по-подходящо да се следи изпълнението на бюджета по дял 2, по-специално степента на извършените плащания, на двугодишна основа. Това показва, че през двугодишния период (2018—2019 г.) са извършени 91,38 % от плащанията по бюджетни кредити и 98,04 % от плащанията по поети задължения за 2018 г. На годишна основа в края на 2019 г. процентът на бюджетните кредити, за които са поети задължения, е 96,94 %. Плащанията по поетите задължения са 64,17 %, а плащанията по бюджетните кредити — 62,21 %. През 2021 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 е 95,39 % (за сравнение — през 2020 г. този процент е 93,38 %). Плащанията възлизат на 50,44 % от окончателните бюджетни кредити и 52,88 % от поетите задължения (през 2020 г. тези проценти са 51,46 % и 55,11 %). Поетите задължения, които са пренесени за 2022 г. съгласно член 12 от Финансовия регламент, възлизат на 44,95 % от окончателните бюджетни кредити и 47,12 % от поетите задължения (през 2020 г. тези стойности са съответно 41,92 % и 44,89 %). Във всеки случай ЕСП ще продължи да полага усилия за повишаване на степента на изпълнение на плащанията.
	5. Отбелязва коментара на ЕСП, че е по-подходящо да се наблюдава изпълнението на бюджета по дял 2 на двугодишна основа; признава, че през двугодишния период 2018 и 2019 г. са извършени 91,38 % от плащанията по бюджетни кредити и 98,04 % от плащанията по поети задължения;
	6. Отбелязва, че продължават да се извършват преноси, например в размер на 3 057 772 евро през 2019 г. по глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), спрямо 4 310 280 евро през 2018 г., поради проекти в областта на информационните технологии, които са в процес на изпълнение; заявява, че общият размер на пренесените бюджетни кредити по дял 2 от 2018 към 2019 г. възлиза на 6 068 597 евро, и счита за положителен факта, че това е довело до плащания в размер на 5 777 454 евро от преноси;
	Не е приложимо
	7. Отбелязва, че пренесените бюджетни кредити по дялове 1 и 2 от финансовата 2018 към финансовата 2019 година възлизат на 7 406 944 евро и са довели до плащания в размер на 6 553 576 евро — степен на усвояване от 88,48 %, която е равна на степента на усвояване през 2018 г.;
	Не е приложимо
	Конкретни области: Администрация
	Одитът на функция 5 „Администрация“ от МФР следва методологията на ЕСП за одит на Декларацията за достоверност и позволява на ЕСП да предостави специфична оценка. В продължение на много години ЕСП установява, че тази област е нискорискова и процентът грешки за нея е под прага на същественост. Одитната дейност на ЕСП през 2019 г. включваше проверка на системите за управление и контрол в избрани органи на ЕС, както и на увеличаването на броя на договорно наетите служители.
	8. Оценява факта, че ЕСП разглежда предложението в резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г. за представянето на независим годишен доклад относно институциите на Съюза като част от подготовката на стратегията на ЕСП за периода 2021—2025 г., която следва да бъде приета до края на 2020 г.; отново изтъква във връзка с това необходимостта от по-задълбочен преглед от страна на ЕСП на всяка една институция, за да се осигури възможност на Парламента да изпълнява своите задължения като орган по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;
	В съответствие със стратегията си за периода 2021—2025 г. ЕСП ще се стреми да допълни количествената информация в своя годишен доклад с качествени елементи, основани на резултатите от извършената специфична работа по отношение на системите и съответствието. Програмният подход на Европейската сметна палата включва внимателен подбор на одитите, като се вземат предвид стратегическите цели на ЕСП, установените рискове и мненията на заинтересованите страни (включително тези на Съвета на председателите на комисии на ЕП). ЕСП прави всичко възможно, за да избира подходящи теми за одит с наличните ресурси.
	Понастоящем ЕСП обмисля своя подход по отношение на одита за целите на Декларацията за достоверност, но отбелязва, че изчисляването на процент грешки за допълнителни разходни области би изисквало значително увеличаване на ресурсите.
	9. Приветства решимостта на ЕСП да изготви първия доклад относно резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза, както беше поискано от Парламента, с цел оценка на резултатите, постигнати чрез разходите на средства от бюджета на Съюза, и по-специално като предостави оценка на изпълнението в рамките на всяка политика на Съюза; счита, че одитът на изпълнението е от съществено значение за оценката на реалното въздействие на инвестициите на Съюза;
	Не е приложимо
	10. Изразява съжаление, че последващите действия на ЕСП по резолюцията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г. предоставят само ограничени отговори на забележките на Парламента; подчертава, че докладът за последващите действия е от съществено значение, за да може комисията по бюджетен контрол на Парламента да установи дали ЕСП е изпълнила неговите препоръки; призовава ЕСП да включи всички необходими отговори и по-подробни обяснения относно изпълнението на препоръките на Парламента в следващия си доклад за последващите действия, като се позове изрично на всеки параграф от резолюцията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и предостави всички необходими документи;
	Последващи действия на ЕСП по резолюцията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета
	ЕСП ще се стреми да предостави възможно най-подробни отговори в докладите си за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и е готова да предостави всички подкрепящи документи и допълнителна информация при необходимост.
	11. Присъединява се към препоръката на ЕСП Комисията да публикува годишния доклад за управлението и изпълнението по-рано всяка година, за да се проучи той и да се докладва относно редовността на представената информация; признава ограниченията вследствие на пандемията от COVID-19, които принудиха ЕСП да публикува своя годишен доклад за 2019 г. през ноември 2020 г.;
	Не е приложимо
	Наемане на служители и възможности за кариерно развитие
	Човешки ресурси
	Подобно на други институции на ЕС със седалище в Люксембург, ЕСП среща все по-големи трудности при набирането и задържането на длъжностни лица от списъците на успешните кандидати от конкурсите на Европейска служба за подбор на персонал (EPSO), тъй като много от тях предпочитат да започнат кариерата си в институциите на ЕС в Брюксел. Основната причина за това са все по-високите разходи за живот в Люксембург, които не се компенсират с корекционен коефициент, за разлика от други държави в Съюза. Поради това през последните години ЕСП все по-често прибягва до наемане на срочно наети служители с по-ниски степени AD и в няколко случая организира процедури за подбор на одитори, назначени като срочно наети служители.
	12. Отбелязва, че в края на 2019 г. има 853 постоянни и временни длъжности спрямо 891 длъжности през 2013 г., което представлява намаление с 4,26 %; отбелязва по-специално, че постоянните длъжности са намалели с 6,91 процентни пункта, докато временните длъжности са се увеличили с 10,07 процентни пункта; изисква от ЕСП да прецени дали нарастващата тенденция да се използват временни длъжности е отговор на специфичните потребности на ЕСП или по-скоро е отговор на бюджетни ограничения; отбелязва, че броят на служителите е под постоянно наблюдение и че щатното разписание на ЕСП остава същото, както през 2017 и 2018 г., с 853 длъжности; отбелязва, че след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и в съответствие с резултата от преговорите, щатното разписание беше адаптирано през 2019 г.;
	13. Оценява факта, че в съответствие със стратегията си за периода 2018—2020 г. ЕСП е разширила контактите си с изследователи, академичните среди и мозъчни тръстове и че към 1 юни 2020 г. тя е командировала 15 служители в други международни органи; отбелязва, че ЕСП редовно приема служители, командировани от други международни органи, и че тя също така е осигурила 55 стажа (спрямо 60 през 2018 г.) за лица със завършено висше образование с продължителност от три до пет месеца; отбелязва, че през 2019 г. шест стажа са били неплатени; отправя искане към ЕСП да предоставя на стажантите надбавка, която покрива поне разходите им за живот, дори за краткосрочните стажове; приветства факта, че ЕСП е установила няколко партньорства с университети и професионални организации с оглед на бъдещо сътрудничество;
	Стажове в ЕСП
	По принцип ЕСП предоставя на стажантите надбавка, която покрива поне разходите им за живот, дори за краткосрочните стажове; шестте неплатени стажа през 2019 г., посочени от Европейския парламент, бяха „нетипични“, имащи за цел да насърчат стажантите да наблюдават работата на ЕСП. Повечето от тях бяха за кратък период (максимум един месец), а само два бяха за период от три месеца. Трима от стажантите бяха служители на национални одитни служби и получиха заплащане от техните институции. Един стажант с много кратък период на стаж (1—30.6.2019 г.) вече живееше в Люксембург, а друг беше приет по споразумение с школа за преводачи в Белгия, която избира по един стажант годишно за кратък стаж (1/2—30.4.2019 г.) в ЕСП.
	14. Отбелязва факта, че политиката на ЕСП за набиране на персонал, основана на реформата от 2016 г. и на общите принципи и условия за наемане на работа на институциите на Съюза, я превръща в организация, ориентирана към изпълнение на задачи; отбелязва, че служителите са обединени в резерв на равнището на ЕСП, от който се разпределят ресурси за одитните състави и задачи; отбелязва, че в процеса на разпределяне на служители от резерва за изпълнението на задачи ЕСП обръща особено внимание на своевременното обезпечаване на необходимите експертни знания и човешки ресурси и на прилагането на подходяща ротация на служителите между екипите чрез редовна мобилност;
	Не е приложимо
	15. Оценява факта, че ЕСП е предприела последващи действия във връзка с проучването на удовлетвореността на служителите от 2018 г. и е въвела дейности, свързани с благосъстоянието на служителите, като мрежата на ЕСП от доверени лица за контакт в цялата организация с цел предоставяне на професионална и при поискване, анонимна подкрепа на служителите; отбелязва, че ЕСП предоставя също така пет безплатни сеанса с психолози и организира презентации относно начините за справяне с професионалното изчерпване, а за ръководителите — относно начините за откриване и справяне с тормоза;
	Не е приложимо
	Баланс между половете
	През последните години балансът между половете сред ръководителите на ЕСП се подобри: към януари 2022 г. процентът на жените директори нарасна до 40 %, а процентът на жените главни ръководители е 37 %. Новата политика и план за действие в областта на многообразието и приобщаването за периода 2021—2025 г. включва няколко действия за насърчаване на жените в управлението:
	16. Изразява загриженост във връзка с намаляването на броя на жените директори от 30 % през 2018 г. на 20 % през 2019 г. и намаляването на броя на жените началници на отдели от 39 % през 2018 г. на 35 % през 2019 г.; отбелязва все пак лекото увеличение на броя на жените членове на ЕСП от 21 % през 2018 г. (шест от 28 членове) на 25 % през 2019 г. (седем от 28 членове); подчертава ангажимента на комисията по бюджетен контрол на Парламента да подкрепи преразглеждане на процеса на назначаване на членове на ЕСП с цел постигане на баланс между половете (през 2019 г. седем жени и 21 мъже бяха членове на ЕСП); припомня поканата към държавите членки да бъдат по-активни в насърчаването на жените да кандидатстват за този вид длъжности; отново заявява, че Съветът следва винаги да предлага поне двама кандидати, една жена и един мъж, в рамките на процедурата по назначаване;
	 продължаване на практиката на генералния секретар за редовно изпращане на електронни съобщения до директорите и главните ръководители за насърчаване на жените одитори да поемат ролята на ръководители на задачи;
	 провеждане на интервюта или анонимни проучвания с участието на жени служители (степен AD 9 или по-висока), които се колебаят да заемат ръководна роля, за да станат ясни причините за това и да се предложат алтернативни решения (например споделяне на ролята на ръководител на задача от две длъжностни лица);
	 организиране на неформални сесии, на които жени с опит като ръководители на задачи могат да споделят своите знания;
	 въвеждане на организация за внасяне на шестмесечни доклади от страна на директорите до техните състави относно дела на жените и мъжете ръководители на задачи, като впоследствие се докладва и на генералния секретариат. Генералният секретар да представя на Административния комитет актуална информация на всеки шест месеца;
	 организиране на обучения, професионални напътствия и консултации за жените служители, както от експерти по кариерно развитие, така и от други жени, които могат да послужат като ролеви модели;
	 интервюиране на жените, участващи в програмата за развитие на ръководни умения, изготвяне на документ за размисъл с информация относно тяхната мотивация и ограничения, и предлагане на мерки за подпомагане, като например наставничество и професионални напътствия. Проучване на съществуващите инициативи за подкрепа, като например програмата на Комисията за развитие на способностите на жените;
	 провеждане на интервюта с хората, които напускат ЕСП, с включени въпроси за изясняване на причините за напускане на жените и изготвяне на документ, обобщаващ резултатите от интервютата. Анализ на всички интервюта с напускащи служители веднъж годишно и обсъждане на изводите със съответните отдели.
	17. Приветства непрестанните усилия на ЕСП на административно равнище за насърчаване на равните възможности за професионално развитие за служителите, и по-специално за постигане на равновесие между половете на равнище ръководни длъжности; отбелязва, че през 2019 г. ЕСП стартира програма за развитие на лидерството, насочена към развитието на уменията на потенциалните ръководители с равно участие на мъжете и жените;
	Не е приложимо
	Последващите действия във връзка с плана за действие за периода 2018—2020 г. се проведоха като част от по-голям проект за изготвяне на новия план за действие на ЕСП за периода 2021—2025 г. относно политиката за многообразие и приобщаване, приет през май 2021 г. С новия план за действие ЕСП цели да намали всички възможни неравенства. ЕСП ще насърчава мъжете да вземат родителски отпуск като организира сесии, в рамките на които мъже, ползвали родителски отпуск, могат да споделят опита си, или като намира доброволци, които да бъдат лица за контакт за мъжете, търсещи съвет по темата. 
	18. Оценява участието на ЕСП в Съвместния комитет за равни възможности и в плана за действие за равни възможности за периода 2018—2020 г., в който се разглеждат и въпросите, свързани с възрастта и уврежданията; изисква от ЕСП да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на плана за действие;
	ЕСП ще продължи да извършва последващ анализ на годишната процедура за повишаване в длъжност, за да се гарантира липсата на предубеждения, свързани с отпуска по майчинство или родителския отпуск, работата на непълно работно време или с други демографски признаци (например възраст, националност или вид договор). ЕСП планира да подкрепи работата на непълно работно време, като създаде система за наблюдение на числеността на персонала, чрез която да се компенсират екипите и съставите за загубата на служители в еквивалент на пълно работно време, произтичаща от работа на непълно работно време и всички продължителни отсъствия на служители (например отпуск по майчинство, отпуск по лични причини, удължен отпуск по болест и преназначаване на друга позиция). ЕСП ще компенсира най-засегнатите служби за тази загуба.
	И накрая, ЕСП ще насърчава здравословен баланс между професионалния и личния живот, който да стимулира преминаване към културна и организационна насоченост към резултатите, а не към броя отработени часове и физическото присъствие, като така се даде възможност на комбинираните екипи да работят в гъвкава среда. ЕСП вече проведе кампания през цялата първа половина на 2021 г. за правото на откъсване от работната среда и равновесието между професионалния и личния живот, като планира да продължи в тази посока.
	ЕСП участва в междуинституционални срещи с EPSO за обсъждане на добри практики за привличане на кандидати с по-разнообразни профили и за постигане на по-голям географския баланс сред служителите. ЕСП ще продължи да си сътрудничи с EPSO по нейния проект за разработване на инструмент за мониторинг на равенството и многообразието при набирането на персонал в сътрудничество с държавите членки. ЕСП също така публикува веднъж годишно информация за представителството по географски признак в своя годишен преглед на социалния баланс, който включва разбивка на целия персонал, включително ръководители и асистенти, по националност. В своята нова политика и план за действие за 2021—2025 г. в областта на многообразието и приобщаването ЕСП се стреми да обсъди със своите членове от по-слабо представените държави как да привлече кандидати / поощри подаването на кандидатури и да постигне по-разнообразен набор от кандидати. На по-късен етап ЕСП ще изготви план за действие, който ще включва забележките на Европейския парламент и нейния собствен анализ. Европейската сметна палата ще използва този план за действие, за да предизвика дискусия.
	19. Настоятелно призовава ЕСП да се стреми към по-нататъшни подобрения в контекста на географския баланс на служителите (особено за функционални групи AST 1—4 и 5—9, при които се наблюдава значително свръхпредставителство на някои националности); призовава ЕСП да изготви план за действие за назначаването на нови служители, като се обърне внимание на географския баланс, както е посочено в член 7 от Правилника за персонала;
	Равни възможности
	През май 2021 г. ЕСП прие нов план за действие за периода 2021—2025 г. относно политиката за многообразие и приобщаване. С новия план за действие ЕСП цели да намали всички възможни неравенства. ЕСП ще насърчава мъжете да вземат родителски отпуск като организира сесии, в рамките на които мъже, ползвали родителски отпуск, могат да споделят опита си, или като намира доброволци, които да бъдат лица за контакт за мъжете, търсещи съвет по темата. ЕСП ще продължи да извършва последващ анализ на годишната процедура за повишаване в длъжност, за да се гарантира липсата на предубеждения, свързани с отпуска по майчинство или родителския отпуск, работата на непълно работно време или с други демографски признаци (например възраст, националност или вид договор). ЕСП планира да подкрепи работата на непълно работно време, като създаде система за наблюдение на числеността на персонала, чрез която да се компенсират екипите и съставите за загубата на служители в еквивалент на пълно работно време, произтичаща от работа на непълно работно време и всички продължителни отсъствия на служители (например отпуск по майчинство, отпуск по лични причини, удължен отпуск по болест и преназначаване на друга позиция). ЕСП ще компенсира най-засегнатите отдели за тази загуба. И накрая, ЕСП ще насърчава здравословен баланс между професионалния и личния живот, който да стимулира преминаване към културна и организационна насоченост към резултатите, а не към броя отработени часове и физическото присъствие, като така се даде възможност на комбинираните екипи да работят в гъвкава среда. ЕСП проведе кампания през цялата първа половина на 2021 г. за правото на откъсване от работната среда и равновесието между професионалния и личния живот, като планира да продължи в тази посока.
	20. Отбелязва наличието на гъвкави схеми на работа за всички служители, с изключение на някои категории, при които това не е възможно по практически съображения; отбелязва обаче, че по-голямата част от служителите, които са се възползвали от тези схеми на работа през 2019 г., са жени (87 % от служителите, работещи на непълно работно време, и 68 % от служителите, които са ползвали родителски отпуск); призовава ЕСП да обмисли това положение в контекста на своите политики за професионално развитие и многообразие; насърчава ЕСП да допълни гъвкавите схеми на работа със защита на правото на служителите на откъсване от работната среда;
	21. Присъединява се към забележките на ЕСП, че високите разходи за живот в Люксембург са един от основните фактори, които затрудняват наемането и задържането на служители; отново изразява загриженост относно задълбочаващия се проблем с разликите в покупателната способност на служителите на Съюза, чието място на работа е Люксембург;
	Не е приложимо
	Сгради, сигурност
	22. Приветства модернизацията на сградата K2 с цел осъвременяване на техническите инсталации на сградата, като се вземат предвид новите съображения във връзка с околната среда, и преобразуването на настоящите архивни помещения, които вече не са необходими поради цифровизацията, в набор от общи пространства за сътрудничество и благосъстояние, например заседателни и видеоконферентни зали и кафенета;
	Не е приложимо
	23. Оценява факта, че ЕСП е извършила предварително проучване през 2017 г. и че резултатите от проучването са взети предвид в настоящия проект за модернизация; отбелязва, че в ЕСП продължават да се използват индивидуални офиси и че тя разполага с малко на брой пространства за сътрудничество; приветства факта, че са организирани специални срещи за запознаване на служителите с проекта и че получената обратна информация като цяло е положителна;
	Не е приложимо
	24. Приветства подобренията на периметъра за сигурност, и по-специално изграждането на допълнителни огради, нови паркинг бариери и заключващ механизъм за входа на паркинга на сграда K3 — проект, който трябваше да бъде завършен през 2020 г.; отбелязва, че през 2019 г., в допълнение към обичайните разходи, като периодичните проверки на инсталациите, ЕСП инвестира 123 000 евро във физическа сигурност;
	Не е приложимо
	25. Отбелязва мерките, предприети по отношение на безопасността на служителите, а именно план за действие при извънредни ситуации за справяне с широкомащабни инциденти, вътрешна процедура в случай на евентуална ядрена авария и споразумение за нивото на обслужване с Европейската служба за външна дейност, за да се ползват нейните препоръки при командировки в държави с високо и критично ниво на заплаха;
	Не е приложимо
	Околна среда
	26. Отбелязва, че в края на 2019 г. е извършен външен одит на схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) и че в резултат на това ЕСП успешно поднови сертифицирането си по EMAS за периода 2020—2022 г. и прие нов план за действие за справяне с извънредната ситуация, свързана с климата; отбелязва, че балансът на емисиите на CO2 на ЕСП се публикува на нейния сайт всяка година с цел проследяване на усилията на ЕСП за намаляване на нейния въглероден отпечатък като част от по-обширния проект EMAS и за постигане на целта на стратегията за растеж „Европа 2020“ за устойчиво развитие, която беше одобрена през 2010 г. от Европейския съвет;
	Не е приложимо
	Цифровизация, киберсигурност
	27. Приветства факта, че в средата на 2018 г. ЕСП прие план за действие в областта на киберсигурността с тригодишен срок на изпълнение; по-ефективно и редовно отстраняване на слабости на софтуера, предотвратяването на неразрешен достъп до услуги „в облак“, прегледа на управлението на информационната сигурност и подобряването на капацитета за наблюдение на сигурността; приветства семинара за повишаване на осведомеността относно киберсигурността за служителите на ЕСП; отбелязва, че ЕСП също така се ползва от услугите и инфраструктурата в областта на киберсигурността, предоставяни от екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС;
	Не е приложимо
	28. Приветства създаването на Координационния комитет по цифровизация с цел постигане на напредък по отношение на цифровата трансформация на одита в рамките на инициатива, наречена „Одитите на ЕСП се цифровизират“ (ECA audit goes digital); отбелязва, че през 2019 г. ECAlab, междудисциплинарната иновационна лаборатория на ЕСП, чиято дейност е съсредоточена върху цифровата трансформация на одита с помощта на данни и технологии, е подпомогнала десет одитни задачи, включително пилотен проект за използване на големи информационни масиви за одит на изпълнението; изисква от ЕСП да докладва на Парламента относно всички пречки, срещани при изискване на данни в машинночетим формат от институциите на Съюза;
	Технологии и данни в одита
	ЕСП определя засиленото използване на технологии и данни в одита като ключов стратегически приоритет в своята стратегия за периода 2021—2025 г. и формулира цели за ускоряване на цифровата трансформация на своята одитна дейност. Съгласно тези цели ЕСП: i) „търси начини за получаване на сигурни и леснодостъпни данни от одитираните обекти“; ii) „насърчава култура и нагласа за извършване на цифров одит“; iii) „инвестира в необходимите умения и знания за всички служители“; и iv) „прилага нови инструменти за цифров одит, подходящи за нейната одитна област, в т.ч. автоматизирано събиране и анализ на данни, като същевременно се възползва от вече съществуващия цифров капацитет в институцията“.
	29. Приветства факта, че Решение № 6-2019 на ЕСП относно политиката за свободно достъпни данни и повторното използване на документи беше публикувано през април 2019 г. и че информационните системи на ЕСП се основават на солидни архитектурни принципи, които отчитат подхода на разходите и ползите по отношение на основните технологии, осигурявани чрез договори на междуинституционално равнище; приветства факта, че в ЕСП се използват технологии с отворен код в съответствие с тези принципи; насърчава ЕСП да дава приоритет на технологиите с отворен код, за да се предотврати зависимостта от определен доставчик, да запази контрола върху собствените си технически системи, да осигури по-строги гаранции за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните на ползвателите, както и да повиши сигурността и прозрачността за обществеността;
	За постигането на тези цели ЕСП прие план за развитие, изготвен от управителния комитет по въпросите на цифровите технологии, за използването на данни и технологии в одита, който трябва да бъде изпълнен през следващите пет години от службите в цялата институция. Проучването на достъпа до данни от институциите на ЕС и възможността на ЕСП да получава данни в използваем формат ще бъде приоритет във фазата на изпълнение на плана. В този контекст ЕСП ще докладва за всички трудности, които среща при получаването на машинночетими данни от институциите.
	30. Отбелязва със задоволство, че през 2016 г. ЕСП е изготвила план за действие, за да бъде подготвена за Регламент (ЕС) 2016/679 и да бъде в съответствие с неговите разпоредби веднага след като той започне да се прилага за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза; отбелязва, че отговорностите във връзка със защитата на данните и информационната сигурност бяха преструктурирани през 2019 г. с цел разпределяне и увеличаване на разпределените ресурси;
	Беше създаде нов екип за подпомагане на използването на науката за данните и технологиите в одита. Той е съставен от квалифицирани специалисти в областта на данните и одитори в областта на информационните технологии и работи в тясно сътрудничество с всички одитни състави, за да продължи цифровата трансформация на одитната работа на институцията.
	ИТ системите на ЕСП се основават на солидни архитектурни принципи, които прилагат подход, основан на разходите и ползите, в съответствие с общоприетите технологии, предоставени на междуинституционално равнище. Въз основа на тези критерии ЕСП реши да въведе някои безплатни софтуерни програми 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“.
	31. Насърчава ЕСП да последва препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните за предоговаряне на Междуинституционалното споразумение за лицензиране и договора за изпълнение, подписани между институциите на Съюза и Microsoft през 2018 г., с цел постигане на цифров суверенитет, избягване на зависимостта от определен доставчик и на липсата на контрол и гарантиране на защитата на личните данни;
	ЕСП следи отблизо препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните и напълно подкрепя усилията на институциите на ЕС (представлявани от Генерална дирекция „Информатика“ (DIGIT) на Европейската комисия) за адаптиране на споразумението с Microsoft към регламента на Европейския съюз.
	Споразумения за нивото на обслужване
	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 има интерес да насърчава полезните взаимодействия с други институции на Съюза чрез подписване на споразумения за нивото на обслужване и възнамерява да използва всяка възможност за сътрудничество с други институции и органи на ЕС. Понастоящем ЕСП има широкообхватно споразумение за нивото на обслужване с Европейската комисия, което обхваща здравното осигуряване, осигуряването срещу безработица, пенсиите, изчисляването и изплащането на заплати, както и управлението на финансовите права и разходите за командировки; както и с други институции на Съюза за предоставяне на междуинституционални ИТ приложения. Въпреки че не винаги се извършва официален анализ на разходите и ползите, тези споразумения имат ясни предимства за ЕСП. Европейската сметна палата си сътрудничи с Комисията и в други области, като например професионално обучение, и организира различни процедури за възлагане на обществени поръчки в сътрудничество с други институции. ЕСП с готовност ще се възползва от други възможности за междуинституционално сътрудничество.
	Междуинституционално сътрудничество
	32. Насърчава ЕСП да развие допълнителни полезни взаимодействия и рационализация с други органи на Съюза чрез междуинституционално сътрудничество; отбелязва, че ЕСП използва инструменти и услуги, предоставяни от други институции или съвместно с тях, като споразумение за нивото на обслужване със Службата за управление и плащане по индивидуални права на Комисията за управлението на пенсиите, финансовите права и трудовите възнаграждения; отбелязва, че ЕСП използва ИТ инструментите на Комисията в области като командировките, човешките ресурси, обучението и писмения превод; приветства участието в съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки с различни други институции в областта на информационните технологии, писмения превод и др.;
	33. Признава факта, че съгласно междуинституционално договорената методология разходите за възлагане на писмени преводи на външни изпълнители през 2019 г. възлизат на 2 740 366 евро и че ако съответните преводи бяха изпълнени от вътрешните служби, общите разходи за същия брой страници щяха да възлязат на 4 647 880 евро;
	Не е приложимо
	Ефективност на работата на ЕСП
	ЕСП постоянно се стреми да повишава ефективността на своята работа, както по отношение на дейността, свързана с предоставянето на увереност, така и по отношение на одитите на изпълнението. В съответствие със стратегията за периода 2021—2025 г., през този период ЕСП ще преразгледа своята методология и практики за извършване и адаптиране на одитната дейност, свързана с предоставянето на увереност. Това означава също засилено прилагане на инструменти, използващи данни и информационни технологии. ЕСП вижда потенциал за това в краткосрочен план при своите финансови одити на редовността на отчетите и при одитите на редовността на приходите и административните разходи. ЕСП използва всяка възможност да рационализира своите процедури, да подобри ефективността си и да посвети възможно най-много ресурси на основната си дейност. Последният пример за усилията на ЕСП в тази насока е намерението да намали чисто преводаческата и редакционната работа на Дирекция „Езикова и редакционна дейност“, като намали редакционния обем и използва в по-голяма степен външни изпълнители, така че да се даде възможност на преводачите да оказват по-пряка подкрепа на одиторите по време на тяхната одитна работа, например помощ при изготвянето на одитни доклади и устен превод по време на срещи с одитираните лица. Средната продължителност на процеса на изготвяне на специални доклади е 15,1 месеца за стратегическия период 2018—2020 г. През периода 2013—2017 г. тази цифра е 16,9. ЕСП ще продължи да полага усилия за намаляване на средното време за изготвяне на своите специални доклади, без да прави компромис с качеството.
	34. Изисква от ЕСП да предостави информация за всички подобрения, направени по отношение на ефективността на административните процеси, които са от съществено значение с оглед на постоянно увеличаващото се работно натоварване; припомня освен това необходимостта от текущи реформи, за да се гарантира, че ЕСП е добре подготвена да посреща бъдещите предизвикателства;
	На 15 декември 2020 г. Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът одобриха на политическо равнище междуинституционалното споразумение относно задължителен регистър за прозрачност. Новото споразумение ще замени споразумението от 2014 г. След като трите институции го приемат в съответствие със своите процедури, то ще бъде публикувано в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му. ЕСП взема под внимание възможността, предвидена в член 11 от междуинституционалното споразумение.
	35. Насърчава ЕСП да проучи възможността за присъединяване към регистъра за прозрачност въз основа на споразумение за нивото на обслужване; признава междуинституционалното сътрудничество чрез споразумения за нивото на обслужване между ЕСП и други институции и органи на Съюза; изисква предоставянето на информация дали се извършва анализ на разходите и ползите преди сключването на споразумения;
	36. Приветства административното споразумение, подписано през 2019 г., с което се осигурява структурирана рамка за сътрудничество между ЕСП и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и се улеснява навременният обмен на информация между тях съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, както и решенията на ЕСП, свързани с вътрешни разследвания; приветства факта, че споразумението вече доведе до по-ефективно сътрудничество между ЕСП и OLAF, до създаването на постоянни звена за контакт, осигуряващи възможност за редовен обмен, и до по-бързото и по-редовно получаване на обратна информация по случаите, предавани от ЕСП на OLAF; отбелязва, че тази договореност съдържа също така разпоредби по въпроси, които нямат оперативен характер, например организирането на обучения, семинари и обмен на служители; отбелязва, че през 2019 г. ЕСП е съобщила на OLAF за десет случая на предполагаема измама спрямо девет случая през 2018 г. (осем са установени в хода на одитната дейност, а два — след сигнал, подаден от трето лице);
	Не е приложимо
	Административно споразумение с Европейската прокуратура
	ЕСП и Европейската прокуратура постигнаха съгласие и приеха работното споразумение, което беше подписано през септември 2021 г. В споразумението се подчертава общият интерес за постигане на максимална ефективност в борбата с измамите, корупцията и всяка друга вреда на финансовите интереси на Съюза, както и за избягване на дублирането на усилия, когато това е възможно. По-специално бяха договорени следните точки и условия: своевременно сътрудничество в областта на предаването, достъпа и обмена на информация и данни; предпазни мерки от страна на ЕСП; достъп на Европейската прокуратура до помещенията на ЕСП за провеждане на разследвания; и предоставяне на информация от страна на Европейската прокуратура на ЕСП за одитни цели. Двете страни ще си сътрудничат и в областта на обучението в области от общ интерес и могат да обменят персонал. Предвиждат се и редовни срещи между ЕСП и Европейската прокуратура.
	37. Отбелязва, че Европейската прокуратура и ЕСП са се споразумели да обсъдят договарянето на бъдещо административно споразумение за определянето на рамка на сътрудничество помежду си; изисква ЕСП да информира съответно комисията по бюджетен контрол на Парламента; приветства факта, че ЕСП е допринесла за създаването на службата за вътрешен одит на Европейската прокуратура;
	38. Приветства факта, че през октомври 2019 г. е подписан меморандум за разбирателство с Европейската централна банка (ЕЦБ), в който се определят практическите механизми за обмен на информация относно надзорната дейност на ЕЦБ;
	Не е приложимо
	39. Оценява сътрудничеството на ЕСП с върховните одитни институции на държавите членки, което ѝ дава възможност да насърчава работата на независимия външен одит в Съюза и в неговите държави членки; отбелязва участието на ЕСП в работата на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ), Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) и Европейската регионална група на ИНТОСАЙ, по-специално в рамките на нейните работни групи за одит в областта на околната среда, за информационни технологии и за одит на средствата, отпуснати за бедствия и катастрофи, както и работната ѝ група за одит и етика;
	Не е приложимо
	40. Отбелязва, че Европейският омбудсман е приканил ЕСП (в контекста на консултация, предприета с всички институции на Съюза) да коментира проекта на Омбудсмана на практически препоръки към администрацията на ЕС относно използването на официалните езици на ЕС при комуникацията с обществеността (случай SI/98/2018/DDJ), при което ЕСП е отговорила, като е посочила, че настоящата ѝ политика вече е в съответствие; изисква в този процес да бъдат включени националните жестомимични езици;
	Използване на национални жестомимични езици
	ЕСП ще извърши анализ на възможността за включване на националните жестомимични езици.
	41. Подчертава усилията на ЕСП за допълнително подобряване на начина, по който общува със заинтересованите лица, медиите и широката общественост; известно му е, че след изборите за Европейски парламент през 2019 г. ЕСП създаде портал за публикации, чрез който предоставя на всички членове на Парламента съответните факти и цифри; приветства факта, че този портал за публикации вече е и публично достъпен на уебсайта на ЕСП и позволява бързо и лесно търсене на доклади и публикации; приветства настоящата работа по обновяването на уебсайта на ЕСП, за да станат работата и продуктите по-достъпни и по-лесни за проследяване;
	Не е приложимо
	42. Приветства факта, че ЕСП вижда силно нарастване на медийния интерес с особено широко отразяване на нейните специални доклади;
	Не е приложимо
	Измерване на добавената стойност на работата на ЕСП
	Вътрешно управление, вътрешен контрол, изпълнение
	ЕСП оценява вероятното въздействие и ползата от своята дейност въз основа на това как тя се възприема от ползвателите на нейните доклади в Европейския парламент, Съвета, Комисията, агенциите на ЕС, постоянните представителства на държавите членки, агенциите и ВОИ на държавите членки, както и в НПО, представители на академичните среди, медиите и други участници. От 2018 г. насам ЕСП извършва анонимни електронни проучвания, за да поиска от читателите на своите доклади обратна информация за избрана част от тях. В проучванията респондентите могат да дадат обратна информация относно качеството на докладите и да отправят общи предложения за одитите на ЕСП. Европейската сметна палата публикува тази информация в специален раздел в своите годишни отчети за дейността. През 2020 г. 84 % от респондентите на проучванията на ЕСП намират публикациите за полезни (88 % през 2019 г.), а 75 % смятат, че докладите вероятно ще окажат въздействие (81 % през 2019 г.). След приемането на стратегията за периода 2021—2025 г. ЕСП ще преразгледа и при необходимост ще актуализира и своите мерки за оценка на резултатите.
	43. Признава, че ЕСП прилага набор от ключови показатели за ефективност с цел мониторинг на постигнатия напредък; отбелязва със задоволство, че анализът на ЕСП показва, че 96 % от препоръките, отправени в годишния доклад от 2015 г., и 94 % от препоръките, отправени в специалните доклади от 2015 г., са изпълнени изцяло, в повечето отношения или в някои отношения; отбелязва, че ЕСП е публикувала 6 годишни доклада, 36 специални доклада, 3 становища, 18 одитни прегледа и 4 други публикации, които са част от изготвените от нея през 2019 г. общо 67 публикации; отбелязва, че през 2019 г. приблизително 52 % от одитните ресурси на ЕСП са използвани за нейната дейност във връзка с Декларацията за достоверност и финансовите одити на агенциите и другите органи на Съюза; изисква от ЕСП да докладва относно въздействието и удовлетвореността от изготвените от нея специални доклади и други продукти, както и относно избраните одитни теми;
	Одитът на функция 5 „Администрация“ от МФР следва методологията на ЕСП за одит на Декларацията за достоверност и позволява на ЕСП да предостави специфична оценка. В продължение на много години ЕСП установява, че тази област е нискорискова и процентът грешки за нея е под прага на същественост. Одитната дейност на ЕСП през 2019 г. включваше проверка на системите за управление и контрол в избрани органи на ЕС, както и на увеличаването на броя на договорно наетите служители. В съответствие със стратегията си за периода 2021—2025 г. ЕСП ще се стреми да допълни количествената информация в своя годишен доклад с качествени елементи, основани на резултатите от извършената специфична работа по отношение на системите и съответствието. Програмният подход на Европейската сметна палата включва внимателен подбор на одитите, като се вземат предвид стратегическите цели на ЕСП, установените рискове и мненията на заинтересованите страни (включително тези на Съвета на председателите на комисии на ЕП). ЕСП прави всичко възможно, за да избере подходящи теми за одит с наличните ресурси. Понастоящем ЕСП обмисля своя подход по отношение на одита за целите на Декларацията за достоверност, но отбелязва, че изчисляването на процент грешки за допълнителни разходни области би изисквало значително увеличаване на ресурсите.
	44. Призовава ЕСП да проучи начини за предоставяне на повече информация относно административните разходи на другите институции на Съюза в контекста на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; отново заявява, че цялостният одитен подход на ЕСП се нуждае от по-задълбочена одитна работа и от по-целенасочена оценка; отново призовава за по-целеви преглед на административните разходи и на дейностите за подкрепа на други институции на Съюза, по-специално по теми, които придобиват по-голямо или дори критично значение;
	Ефективност на работата на ЕСП
	ЕСП постоянно се стреми да повишава ефективността на своята работа, както по отношение на дейността, свързана с предоставянето на увереност, така и по отношение на одитите на изпълнението. В съответствие със стратегията за периода 2021—2025 г., през този период ЕСП ще преразгледа своята методология и практики за извършване и адаптиране на одитната дейност, свързана с предоставянето на увереност. Това означава също засилено прилагане на инструменти, използващи данни и информационни технологии. ЕСП вижда потенциал за това в краткосрочен план при своите финансови одити на редовността на отчетите и при одитите на редовността на приходите и административните разходи.
	45. Приветства усилията на ЕСП да изготвя, в съответствие с Финансовия регламент, своите специални доклади по принцип в рамките на 13 месеца, като същевременно отбелязва, че средното време за изготвяне на специалните доклади продължава да надвишава този срок;
	ЕСП използва всяка възможност да рационализира своите процедури, да подобри ефективността си и да посвети възможно най-много ресурси на основната си дейност. Последният пример за усилията на ЕСП в тази насока е намерението да намали чисто преводаческата и редакционната работа на Дирекция „Езикова и редакционна дейност“, като намали редакционния обем и използва в по-голяма степен външни изпълнители, така че да се даде възможност на преводачите да оказват по-пряка подкрепа на одиторите по време на тяхната одитна работа, например помощ при изготвянето на одитни доклади и устен превод по време на срещи с одитираните лица.
	Средната продължителност на процеса на изготвяне на специални доклади е 15,1 месеца за стратегическия период 2018—2020 г. През периода 2013—2017 г. тази цифра е 16,9. ЕСП ще продължи да полага усилия за намаляване на средното време за изготвяне на своите специални доклади, без да прави компромис с качеството.
	46. Приветства вътрешния одит на командировъчните разходи на членовете и високопоставените длъжностни лица на ЕСП, представителните разходи на членовете на ЕСП и използването на автомобилния парк на ЕСП с цел проверка на надеждността на системите за управление и контрол на ЕСП, приложими за нейните членове и високопоставени длъжностни лица; отбелязва, че по-голямата част от произволно подбраните операции, проверени от Службата за вътрешен одит, са в съответствие с правилата и процедурите, приложими в рамките на ЕСП;
	Не е приложимо
	47. Отбелязва, че в своето Заключение от 17 декември 2020 г. генералният адвокат на Съда посочва, че член на ЕСП е нарушил Кодекса за поведение на членовете на ЕСП, като е злоупотребил с правата и привилегиите, произтичащи от неговата длъжност, в контекста на дейности, които не са свързани с неговите задължения, като е отсъствал по неоснователни причини и не е декларирал външни дейности, като е предавал поверителна информация по неразрешен начин, както и като е бил в положение на конфликт на интереси; приветства факта, че ЕСП е поискала от OLAF да проведе разследване, че е отнесла случая до Съда и че се е ангажирала да спази препоръчаните санкции, за да бъдат възстановени всички загуби за бюджета на Съюза;
	Не е приложимо
	48. Отбелязва, че одитът показва, че случаят с члена на ЕСП, разследван от OLAF, е изолиран случай; отбелязва, че в доклада се заключава, че системите за управление и контрол на ЕСП са засегнати от някои недостатъци, които обаче са били ефективно отстранени оттогава насам, и че като цяло действащите понастоящем процедури за управление и контрол са надеждни; взема под внимание факта, че Службата за вътрешен одит е отправила препоръки, насочени към по-нататъшно усъвършенстване на системата за управление и контрол, че одитният доклад е строго поверителен и че всички членове, както и генералният секретар на ЕСП, са получили доклада;
	Не е приложимо
	49. Отбелязва заключението на генералния адвокат, представено на 17 декември 2020 г., в което той ясно посочва наличието на неизпълнение на задълженията, произтичащи от длъжността на член на ЕСП и препоръчва санкция, съответстваща на лишаване от две трети от пенсионните права на съответния член и свързаните с тях ползи, считано от постановяване на решението по делото;
	Не е приложимо
	50. Отбелязва, че всички одитни задачи от годишната работна програма за 2019 г. на Службата за вътрешен одит са приключени с изключение на три от тях, които ще продължат да се изпълняват през 2020 г.: „Споразумение за услуги със Службата за управление и плащане по индивидуални права“, „Одит на модела на управление на договорите за сградите/съоръженията“ и „Обучение, различно от езиковото“; отбелязва, че през 2019 г. Службата за вътрешен одит е приключила изпълнението на две незавършени избрани задачи от годишната работна програма за 2018 г.; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е потвърдила стратегическото значение на хоризонталната комисия, отговаряща за проверките на ЕСП за осигуряване на качеството във връзка с одитните политики, стандарти и методологии; приветства факта, че препоръката на Службата за вътрешен одит да се разработят механизми за контрол на качеството е в процес на изпълнение;
	Не е приложимо
	51. Потвърждава, че Службата за вътрешен одит е направила преглед на проекта на решение относно рамката за вътрешен контрол на ЕСП през 2019 г.; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е предложила в проекта на решение да се включи допълнителна разпоредба с ясни инструкции към оправомощените разпоредители с бюджетни кредити да прилагат принципите и характеристиките на вътрешния контрол през 2019 г. и да извършват цялостна оценка на прилагането и функционирането на цялата рамка за вътрешен контрол поне веднъж годишно, като това следва да се осъществи за първи път най-късно в контекста на годишния отчет за дейността за 2020 г.;
	Не е приложимо
	52. Приветства факта, че Службата за вътрешен одит счита, че като цяло са извършени надеждни последващи проверки по отношение на повечето високорискови области в работата на дирекциите на генералния секретариат въз основа на регистъра на рисковете и оперативните цели; оценява факта, че получава информация, особено в контекста на проблемите в миналото, установени при разследване на OLAF на член на ЕСП, че Службата за вътрешен одит не е открила недостатъци, които да са от такова значение, че сериозно да поставят под въпрос цялостната надеждност на системите за вътрешен контрол, въведени от оправомощения разпоредител с бюджетни кредити, по отношение на законосъобразността и редовността на финансовите операции през 2019 г.; би оценил високо ако, продължи да получава такава информация и в бъдеще;
	Службата за вътрешен одит ще продължи да предоставя тази информация на бюджетните органи на годишна основа чрез „Годишния доклад на Европейската сметна палата до органите по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно функцията на службата за вътрешен одит“.
	53. Изразява съгласие с настоящата стратегия на ЕСП за подобряване на добавената стойност на Декларацията за достоверност, съсредоточаване в по-голяма степен върху аспектите на действията на Съюза, свързани с изпълнението, и изпращане на ясни послания към обществеността; отбелязва, че през 2019 г. група от четири върховни одитни институции, върховните одитни институции на Естония, Нидерландия, Дания и Съединените американски щати, извършиха партньорска проверка на стратегията на ЕСП; отбелязва, че докладът е публикуван през март 2020 г. и предоставя ценен принос за следващата стратегия;
	Не е приложимо
	Прозрачност
	54. Отбелязва, че членовете на ЕСП могат да използват служебни автомобили при изпълнението на служебни задължения; отбелязва, че използването на служебните автомобили по други причини не е част от изпълнението на тези задължения и че от 1 януари 2017 г. разходите и километрите, свързани с използването на служебните автомобили, са намалели значително; подчертава новите правила за използването на служебни автомобили и шофьори, за да се гарантира, че пътуванията на членовете на ЕСП са свързани единствено с изпълнението на техните задължения; отново посочва, че служебните автомобили не следва да се използват за лични цели при никакви обстоятелства, като се има предвид, че тази практика може да навреди на репутацията на ЕСП и като цяло на институциите на Съюза; отбелязва, че на 1 януари 2020 г. влязоха в сила нови правила и че с тях беше въведена месечна вноска в размер на 100 евро за използване на превозните средства с неслужебна цел, както и отговорност на членовете и на генералния секретар на ЕСП за някои разходи и такси;
	Не е приложимо
	Регистър на отпуските
	Членовете на ЕСП, подобно на други високопоставени служители на ЕС, заемащи равностойни длъжности в други институции на Съюза, нямат право на годишен отпуск. Те не са нито в трудово правоотношение със своята институция, нито са длъжностни лица съгласно Правилника за длъжностните лица. Сравнително проучване на практиките на другите институции през 2021 г., по-специално на тези, чиито членове са обхванати от разпоредбите на Регламент 2016/300, потвърди това положение. Въпреки това членовете на ЕСП се ангажират да изпълнят своя мандат (член 10 „Ангажираност и лоялност“ от Кодекса за поведение на настоящите и бившите членове на Европейската сметна палата, ОВ L 30/10, 28.1.2021 г.) в служба на ЕС съгласно Договорите. Този ангажимент включва и задължение да присъстват на определени заседания. 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. 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 беше включена в годишния отчет за дейността на ЕСП за 2020 г. (стр. 49). ЕСП възнамерява да продължи да докладва информация относно присъствието на членовете си през следващите години. Предоставените цифри показват, че високият процент на присъствие не е повдигнал въпроси относно кворума.
	55. Изразява съжаление, че ЕСП е предприела само много ограничени последващи действия във връзка с параграф 18 от резолюцията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г. относно необходимостта от регистър на отпуските за членовете на ЕСП; отбелязва, че ЕСП ще обмисли извършването на сравнителен анализ на правилата и най-добрите практики, съществуващи в други институции на Съюза, по отношение на присъствието и отсъствието на високопоставените служители на Съюза, заемащи публична длъжност, както е определено в Регламент (ЕС) 2016/300; припомня, че Парламентът ясно призова ЕСП да установи процедури за регистриране на годишния отпуск, отпуските по болест и отсъствията от работа по други причини на членовете на ЕСП, за да се осигури действителното отразяване на всички отпуски, ползвани от членовете; подчертава, че текущата практика би могла да подкопае доверието на гражданите и институциите на Съюза в ЕСП;
	56. Отбелязва, че с оглед на задълженията на членовете на ЕСП да присъстват на всички нейни заседания, на заседанията на съставите и на заседанията на административния комитет, към който принадлежат, секретариатът на ЕСП води присъствен регистър; отбелязва, че той отразява присъствието и отсъствието на членовете на ЕСП и показва също кои отсъствия се считат за извинени от председателя на ЕСП; отбелязва, че присъственият регистър е част от правилата на ЕСП за прилагане на нейния правилник за дейността;
	Не е приложимо
	Случаи на тормоз
	През 2019 г. правната служба регистрира три жалби по предполагаеми случаи на тормоз. В два от случаите органът по назначаването реши да започне административно разследване. И двата случая бяха разследвани в съответствие с Решение № 99-2007 на Европейската сметна палата за определяне на общи правила за прилагане при провеждане на административни разследвания. Единият случай беше приключен без дисциплинарни наказания, тъй като нямаше достатъчно доказателства, че предполагаемият тормоз е бил извършен. По другия случай органът по назначаването заключи, че е имало неподходящо поведение, и беше наложена санкция понижаване в стъпка. В последния случай Комисията по етика излезе със становище, въз основа на което случаят беше приключен, без да бъдат предприети последващи действия. Прилаганата понастоящем вътрешна правна рамка на ЕСП относно тормоза подлежи на преразглеждане.
	Конфликт на интереси, тормоз, подаване на сигнали за нередности
	57. Изисква от ЕСП да предостави информация относно резултатите във връзка с трите жалби за тормоз, докладвани и разследвани през 2019 г.; отбелязва, че те са обработени в съответствие с процедурите, предвидени в политиката за поддържане на подходяща работна среда и за борба с психическия и сексуалния тормоз; потвърждава, че по отношение на разходите разследването на всеки от случаите е извършено вътрешно и следователно не е довело до допълнителни разходи; приветства намерението да се прави оценка на политиката на ЕСП за защита на служителите от тормоз на всеки три години и че извършването на подобна оценка е планирано за 2020 г.;
	Етична рамка
	ЕСП вече взе предвид голяма част от препоръките на своите партньори при актуализирането на Кодекса за поведение и етичната рамка за членовете на ЕСП, както и при актуализирането на мандата и състава на групата от съветници по етика. В момента ЕСП работи по актуализирането на етичната рамка за всички служители, при което ще бъде извършена цялостна оценка на риска в областта на етиката. Освен това етичната рамка на ЕСП е една от потенциално най-значимите одитни теми за 2023 г. Новата етична рамка се нарежда сред задачите с висок приоритет, но актуализацията ѝ е отложена за 2022 г., така че тя може да бъде одитирана през 2023 г.
	58. Подчертава факта, че върховните одитни институции на Полша и Хърватия са извършили съществена партньорска проверка на етичната рамка на ЕСП; отбелязва, че в становищата на партньорите системата на ЕСП за контрол на етиката следва да бъде допълнително усъвършенствана чрез по-обстойна оценка на рисковете, свързани с етиката, чрез по-голяма последователност и яснота на нейните правила относно етиката и чрез подобрена информационна и комуникационна дейност;
	59. Подкрепя заключенията от партньорската проверка по отношение на необходимостта от въвеждане на редовни актуализации на декларациите за интереси, което ще повиши тяхната надеждност; продължава да изразява загриженост поради факта, че декларациите за интереси имат самодекларативен характер и че предвид действащата правна уредба нито ЕСП, нито нейната комисия по етика разполагат с правомощия за разследване, за да се уверят в достоверността и изчерпателността на декларираните данни; призовава ЕСП да гарантира, че нейните членове представят декларации за интереси вместо декларации за липса на конфликти на интереси; подчертава, че настоящите процедури, включително тези на комисията по етика, трябва да бъдат подсилени, за да не се допускат конфликти на интереси; изразява съгласие, че комисията по етика играе решаваща роля, доколкото председателят и членовете на ЕСП могат да потърсят съвет по всеки въпрос, свързан с етиката, и относно тълкуването на кодекса за поведение; отбелязва освен това, че на комисията е възложено да одобрява всяка външна дейност, предприета от членовете на ЕСП, включително нейните бивши членове, които възнамеряват да извършват дейност през двете години след напускане на ЕСП, но това не може да се счита само по себе си за ефикасен инструмент за гарантиране на отсъствието на конфликти на интереси, както вече беше подчертано в миналогодишната резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; приветства приемането на преразгледания Кодекс за поведение на настоящите и бившите членове на Европейската сметна палата, и по-специално по-обстойната информация, изисквана в декларациите за интереси, и засилената роля на комисията по етика; отбелязва, че ЕСП ще публикува годишен доклад относно прилагането на своя кодекс за поведение; отбелязва освен това, че понастоящем ЕСП извършва преглед на етичната рамка по отношение на своите служители.
	Декларации
	В съответствие с новоактуализирания (януари 2021 г.) Кодекс за поведение на настоящите и бившите членове на Европейската сметна палата, членовете на ЕСП са задължени да подават „Декларация за интереси“, която сега трябва да се подава ежегодно, а в някои специфични случаи и по-често, като например в случай на значителни промени в информацията, която трябва да се декларира. Членовете на ЕСП носят отговорност за собствените си декларации, които се публикуват на уебсайта на ЕСП. В член 19, параграф 7 от новия Кодекс за поведение на Европейската сметна палата вече се предвижда, че всяка година ЕСП ще приема доклад за прилагането на кодекса, включително за работата на Комисията по етика. Този доклад се публикува на уебсайта на ЕСП.
	Декларация на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити
	87 Аз, долуподписаният генерален секретар на Европейската сметна палата, в качеството си на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, заявявам, че:
	o информацията, съдържаща се 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.
	88 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.
	89 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.
	Съставено в Люксембург на 24 март 2022 г.
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	o активното участие в управителния комитет по въпросите на цифровите технологии допринесе за няколко етапа в разработването на плана за развитие на технологиите и данните за одит;
	o мрежата „Технологии и иновации за одит“ постигна успехи;
	o бяха създадени услуги за автоматизация на роботизирани процеси.
	29 През 2021 г. бяха започнати и други проекти, които ще продължат да се изпълняват и през 2022 г:
	o стартира нов уебсайт на ЕСП;
	o беше подменена системата за управление на заинтересованите страни и създадено аудио-визуално студио;
	o бяха обновени системите за управление на преводите;
	o беше разработен навигатор за документи;
	o беше разработен правен портал.
	30 Дирекцията разреши общо 19 804 ИТ инцидента, въведе 179 нови версии на системи, осигури 99,88 % наличност на критичните системи и гарантира напълно стабилна технология за хибридния модел на работа (от разстояние и на място).
	31 Дирекцията се съсредоточи и върху преодоляването на рисковете, свързани с киберсигурността, като постоянно следеше и адаптираше системите към големия брой заплахи, регистрирани от екипа на ЕС за незабавно реагиране при компютърни инциденти. Най-значимите уязвимости засегнаха виртуалната частна мрежа (VPN), която поддържа услугата за отдалечен достъп, и електронната поща на Microsoft. 2021 г. завърши с появата на критичната уязвимост „Log4J“ в световен мащаб. За щастие тези уязвимости не засегнаха ЕСП.




