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Списък на агенциите и другите 
органи на ЕС, разгледани в 
настоящия доклад  

Акроним Пълно наименование  Акроним Пълно наименование 

ACER 

Агенция на Европейския 
съюз за сътрудничество 
между регулаторите на 
енергия 

 

EMCDDA 

Европейски център за 
мониторинг на 
наркотици и 
наркомании 

Служба на 
BEREC 

Агенция за подкрепа на 
Органа на европейските 
регулатори в областта на 
електронните съобщения 

 

EMSA Европейска агенция за 
морска безопасност 

CdT 
Център за преводи за 
органите на Европейския 
съюз 

 

ENISA 
Агенция на 
Европейския съюз за 
киберсигурност 

Cedefop 

Европейски център за 
развитие на 
професионалното 
обучение  

EPPO Европейска 
прокуратура 

CEPOL 

Агенция на Европейския 
съюз за обучение в 
областта на 
правоприлагането  

ERA 
Агенция за 
железопътен транспорт 
на Европейския съюз 

Chafea 

Изпълнителна агенция за 
потребителите, 
здравеопазването, 
селското стопанство и 
храните  

ERCEA 

Изпълнителна агенция 
на Европейския 
научноизследователски 
съвет 

CPVO Служба на Общността за 
сортовете растения  

ESA Агенция за снабдяване 
към Евратом 

EACEA 
Изпълнителна агенция за 
образование, 
аудиовизия и култура  

ESMA Европейски орган за 
ценни книжа и пазари 

EASA 
Агенция за авиационна 
безопасност на 
Европейския съюз  

ETF Европейска фондация 
за обучение 

EASME 
Изпълнителна агенция за 
малките и средните 
предприятия  

EUIPO 
Служба на Европейския 
съюз за интелектуална 
собственост 
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Акроним Пълно наименование  Акроним Пълно наименование 

EASO 
Европейска служба за 
подкрепа в областта на 
убежището 

 

eu-LISA 

Агенция на 
Европейския съюз за 
оперативното 
управление на 
широкомащабни 
информационни 
системи в 
пространството на 
свобода, сигурност и 
правосъдие 

EBA Европейски банков орган 

 

EU-OSHA 
Европейска агенция за 
безопасност и здраве 
при работа 

ECDC 
Европейски център за 
профилактика и контрол 
върху заболяванията 

 

Eurofound 

Европейска фондация 
за подобряване на 
условията на живот и 
труд 

ECHA Европейска агенция по 
химикали 

 

Евроюст 

Агенция на 
Европейския съюз за 
сътрудничество в 
областта на 
наказателното 
правосъдие 

EEA Европейска агенция за 
околна среда 

 

Европол 

Агенция на 
Европейския съюз за 
сътрудничество в 
областта на 
правоприлагането 

EFCA Европейска агенция за 
контрол на рибарството 

 

FRA 
Агенция на 
Европейския съюз за 
основните права 

EFSA Европейски орган за 
безопасност на храните 

 

Фронтекс 
Европейска агенция за 
гранична и брегова 
охрана 

EIGE 
Европейски институт за 
равенство между 
половете 

 

GSA 

Европейска агенция за 
глобални 
навигационни 
спътникови системи 

EIOPA 

Европейски орган за 
застраховане и 
професионално 
пенсионно осигуряване.  

HaDEA 

Европейска 
изпълнителна агенция 
за здравеопазването и 
цифровизацията 

EIT Европейски институт за 
иновации и технологии 

 

INEA Изпълнителна агенция 
за иновации и мрежи 
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Акроним Пълно наименование  Акроним Пълно наименование 

ELA Европейския орган по 
труда 

 

REA Изпълнителна агенция 
за научни изследвания 

EMA Европейска агенция по 
лекарствата  

SRB Единен съвет за 
преструктуриране 
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Въведение 
1.1. Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на финансите на ЕС1. В това 
си качество ЕСП действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите 
на ЕС, като допринася за подобряване на управлението на неговите финанси. Повече 
информация относно работата на ЕСП може да се намери в нашите отчети за дейността, 
специални доклади, прегледи и становища относно новоприети или изменени 
законодателни актове на ЕС или други решения с отражение върху финансовото 
управление2. 

1.2. В рамките на своите правомощия ЕСП ежегодно проверява отчетите и свързаните 
с тях приходи и плащания за всички институции, агенции и други органи на ЕС3. 

1.3. В настоящия доклад са представени резултатите от извършения от Европейската 
сметна палата годишен одит на агенциите и другите органи на ЕС (наричани общо 
„агенциите“) за финансовата 2020 г., както и резултатите от друга одитна дейност, 
свързана с тях, като например одити или становища относно конкретни агенции или 
одитни въпроси. Докладът е структуриран по следния начин: 

o В глава 1 се съдържа описание на агенциите и естеството на извършвания одит; 

o В глава 2 са представени общите резултати от годишния одит на ЕСП и се посочват 
други одитни резултати и становища, свързани с агенциите. 

o В глава 3 е представена Декларация за достоверност за всяка от общо 41 агенции, 
придружена от становището на ЕСП и констатациите и оценките относно 
надеждността и редовността на приходите и плащанията, както и всички въпроси и 
констатации, които не противоречат на тези становища. 

1.4. Като цяло, извършеният от ЕСП одит на агенциите за финансовата година, 
приключила на 31 декември 2020 г., потвърждава положителните резултати, докладвани 

                                                             
1 Членове 285—287 (ОВ С 326, 26.10.2012 г., стр. 169—171). 

2 Тези документи са публикувани на уебсайта на ЕСП: www.eca.europa.eu. 

3 Три агенции с дейност в сферата на отбраната (Европейската агенция по отбрана, 
Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността и Сателитният център 
на Европейския съюз) се финансират чрез вноски от държавите членки и се одитират 
не от ЕСП, а от други независими външни одитори. 

http://www.eca.europa.eu/
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в предходни години. Чрез декларациите за достоверност, изготвени за всяка агенция, 
ЕСП изразява:  

o одитни становища без резерви относно надеждността на отчетите на всички 
агенции; 

o одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността на 
приходите, свързани с отчетите, за всички агенции;  

o одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността на 
плащанията, свързани с отчетите, за всички агенции, с изключение на ACER, eu-LISA 
и ENISA, за които ЕСП изрази становище с резерви. 

1.5. Въпреки това, при повечето агенции ЕСП посочи възможни области за 
подобрение. Те са описани в параграфи „Обръщане на внимание“ и „Други въпроси“, 
както и в частите, излагащи констатациите от одита, които не са в противоречие с 
изразените от Европейската сметна палата становища. 
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Агенции на ЕС 

Различни по вид агенции подпомагат ЕС при създаването и 
изпълнението на политики 

1.6. Агенциите на ЕС са самостоятелни правни субекти, създадени с акт на вторичното 
законодателство и изпълняващи технически, научни или управленски задачи, които 
подпомагат институциите на ЕС при създаването и изпълнението на политики. Те се 
намират в различни държави членки и дейността им може да има съществено влияние 
върху области от голямо значение за ежедневния живот на гражданите на ЕС, като 
например здравеопазване, безопасност, сигурност, свобода и правосъдие. В настоящия 
доклад агенциите са посочени с акронимите на пълните им наименования. Списъкът на 
имената и акронимите може да бъде намерен в началото на документа. 

1.7. Съществуват три вида агенции на ЕС — децентрализирани агенции, изпълнителни 
агенции на Европейската комисия и други органи. Разликите между тях са описани по-
долу.  

1.8. Броят на агенциите се увеличава с течение на времето. В края на 2020 г. техният 
брой е 43, както е показано на фигура 1.1. Фигурата включва и най-новата агенция HaDEA 
(Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията), която е 
създадена на 1 април 2021 г.4 Същевременно, Chafea е престанала да съществува, а INEA 
и EASME са преименувани съответно на CINEA (Европейска изпълнителна агенция за 
климата, инфраструктурата и околната среда) и EISME (Изпълнителната агенция за 
Европейския съвет по иновациите и за МСП). 

                                                             
4 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. (ОВ L 50, 

15.2.2021 г., стр. 9). 
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Фигура 1.1 — Хронология и общ преглед на нарастващия брой 
агенции 

* В миналото някои агенции са извършвали дейността си като междуправителствени организации 
с различен статут. 

Бележка: Посочените в данните години се отнасят до датата на влизане в сила на учредителния 
акт на съответната агенция.  

Източник: ECA. 

Децентрализирани агенции

Изпълнителни агенции

Други органи

ESA

Cedefop, Eurofound

EEA, ETF

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

EASA, EFSA, EMSA, Eвроюст
EASME*

ECDC, ENISA, ERA, Фронтекс, GSA
CEPOL, EFCA, Chafea*

ECHA, EIGE, EACEA, INEA*
FRA

ERCEA, REA, EIT
ACER, Служба на BEREC, Европол

EASO, EBA, EIOPA, ESMA
eu-LISA

SRB

EPPO

ELA

HaDEA

3

5

7

11

15
16

21

24
28

29
32

35
39

40

41

42

43

44

1 агенция1958 г.

1975 г.

1980 г.

1985 г.

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

4 33 7

* на 1 април 2021 г. Chafea престава да съществува, INEA се трансформира в CINEA, а EASME — в EISMEA
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1.9. Всички изпълнителни агенции на Европейската комисия се намират в Брюксел. 
Децентрализираните агенции и другите органи са разположени в различни държави — 
членки на ЕС, както е показано на фигура 1,2. Местоположението им се определя от 
Съвета или съвместно от Съвета и Европейския парламент. За преглед на декларациите 
за достоверност (одитни становища) за отделните агенции, моля, натиснете името на 
съответната агенция в диаграмата по-долу.  

Фигура 1.2 — Местонахождение на агенциите в държавите членки 

 
Източник: ECA. 

Дания 
EEA 

Швеция 
ECDC 

Литва 
EIGE 

Латвия 
Служба на BEREC 

Финландия 
ECHA Естония 

eu-LISA 

Полша 
Фронтекс 

Чешка 
република 
GSA 

Австрия 
FRA 

Словакия 
ELA 

Унгария 
CEPOL, 
EIT 

Румъния 
- 

България 
- 

Кипър 
- 

Испания 
EFCA, EUIPO, 

EU-OSHA 

Италия 
EFSA, ETF 

Словения 
ACER 

Малта 
EASO 

Хърватия 
- 

Гърция 
Cedefop, 

ENISA 

Германия 
EASA, EIOPA 

Нидерландия 
EMA, Евроюст, 

Европол 

Ирландия 
Eurofound 

Белгия 
EACEA, EASME, 

ERCEA, INEA, 
REA, SRB, 

HaDEA 

Люксембург 
CdT, Chafea, 

EPPO, ESA 

Франция 
CPVO, EBA, 
ERA, ESMA 

Португалия 
EMCDDA, 

EMSA 
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Дейността на децентрализираните агенции отговаря на конкретни 
нужди на политиките 

1.10. 33-те децентрализирани агенции5 играят важна роля за изготвянето и 
изпълнението на политиките на ЕС, особено по отношение на задачите от техническо, 
научно, оперативно или регулаторно естество. Тяхната роля е да отговорят на конкретни 
нужди на политиките и да засилят сътрудничеството между ЕС и правителствата на 
държавите членки, като обединяват технически и специализиран опит от двете страни. 
Тези агенции са създадени за неограничен период на действие с регламенти на Съвета 
или на Европейския парламент и Съвета. 

Изпълнителните агенции на Европейската комисия осъществяват 
програми на ЕС 

1.11. На шестте изпълнителни агенции на Европейската комисия6 са поверени 
задачи по управлението и изпълнението на програми на ЕС. Те са създадени за 
ограничен период на действие. 

Другите органи имат специфични правомощия 

1.12. Четирите други органа са Европейският институт за иновации и технологии 
(EIT), Европейската прокуратура (EPPO), Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) и 
Единният съвет за преструктуриране (SRB). EIT със седалище в Будапеща е независим 
децентрализиран орган на ЕС, който обединява научноизследователски, стопански и 
академични ресурси с цел стимулиране на иновационния капацитет на ЕС чрез 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Институтът е създаден за неограничен 
период. EPPO е независим орган на ЕС с правомощия за борба с престъпленията срещу 
бюджета на ЕС. Нейната дейност започва на 1 юни 2021 г. ESA със седалище в 
Люксембург е създадена за неограничен период от време с цел да осигурява редовно и 
равнопоставено снабдяване с ядрени горива на потребителите в ЕС, в съответствие с 
Договора за Евратом. SRB със седалище в Брюксел е основният орган на Единния 
механизъм за преструктуриране в Европейския банков съюз. Неговата мисия е да 
осигурява организирано преструктуриране на банките, които са проблемни или има 

                                                             
5 ACER, Служба на BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-
LISA, EU-OSHA, Eurofound, Евроюст, Европол, FRA, Фронтекс, GSA. 

6 Chafea престана да съществува на 1 април 2021 г., EACEA, EASME (от 1 април 2021 г. — 
EISMEA), ERCEA, INEA (от 1 април 2021 г. — CINEA), HaDEA (от 1 април 2021 г.) и REA. 
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вероятност да станат проблемни, с възможно най-малко отражение върху реалната 
икономика и публичните финанси за държавите членки на ЕС и в по-широк план. 

Агенциите се финансират от различни източници и по 
различни функции от МФР 

1.13. Общият бюджет за 2020 г. на всички агенции (с изключение на SRB) възлиза на 
около 3,7 млрд. евро. Това съответства на 2,2 % от общия бюджет на ЕС за 2020 г. (за 
2019 г. — 2,2 %), както е показано на фигура 1.3. 

1.14. Бюджетът на SRB за 2020 г. възлиза на 8,1 млрд. евро (за 2019 г. — 7,9 млрд. 
евро). Той се състои от вноските от кредитните институции и някои инвестиционни 
посредници за създаване на Единния фонд за преструктуриране и за финансиране на 
административните разходи на SRB. 

1.15. Бюджетите на децентрализираните агенции и другите органи обхващат 
разходите за персонал, административните и оперативните разходи. Изпълнителните 
агенции изпълняват програми, финансирани от бюджета на Европейската комисия, а 
собствените им бюджети (с общ размер около 273 млн. евро за 2020 г.) обхващат само 
техните разходи за персонал и административни разходи. Средствата (бюджетни кредити 
за поемане на задължения), разходвани от шестте изпълнителни агенции от името на 
Европейска комисия през 2020 г., възлизат на около 14,9 млрд. евро (през 2019 г. — 
13,9 млрд. евро). 
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Фигура 1.3 — Източници на финансиране за агенциите през 2020 г. 

 
Източник: Данни, събрани от ЕСП въз основа на проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 
финансовата 2020 година, окончателните годишни отчети на Европейския съюз за 2020 г. и 
годишните отчети за дейността на изпълнителните агенции за 2020 г. 

1.16. Повечето агенции, в т.ч. изпълнителните агенции, се финансират почти изцяло 
от общия бюджет на ЕС. Останалите се финансират частично или изцяло от такси, 
начислявани на промишления сектор, и от преки вноски от държавите, участващи в 
техните дейности. На фигура 1.4 е показана разбивка на бюджетите на агенциите според 
източника на приходи. 

2,4 млрд. евро
Субсидии/вноски от ЕС 

(Комисията)

0,03 млрд. евро
Целеви приходи

0,9 млрд. евро
Такси и вноски от 
националните надзорни 
органи 

0,4 млрд. евро
Други приходи

14,9 млрд. евро
Оперативен бюджет на 

изпълнителните агенции

8,1 млрд. евро
Общ бюджет на SRB

Общ бюджет на ЕС 

164,1 млрд. евро
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Фигура 1.4 — Бюджети на агенциите за 2020 г. според източника на 
приходи 

 
* Измененият бюджет на GSA за 2020 г. е приет в размер на 35,4 млн. евро. По отношение на 
оперативните дейности, финансирани чрез целеви приходи, измененият бюджет на GSA включва 
ред със символичен запис и изчисления за 2020 г. в размер на 728,6 млн. евро бюджетни кредити 
за поемане на задължения и 1,3287 млрд. евро бюджетни кредити за плащания. Действително 
извършените разходи по целевите приходи през 2020 г. възлизат на 402,1 млн. евро за поетите 
задължения и 753 млн. евро за плащанията. 

Бележка: Не са включени други приходи или бюджетни резерви. 

Източник: Окончателни годишни отчети на агенциите за 2020 г.; данни, събрани от ЕСП. 

Агенции според общия 
размер на приходите
(в млн. евро)

Вноски от общия бюджет 
на ЕС

≈ 2 405

Целеви приходи, 
отпуснати от Комисията 
за делегирани задачи

≈ 34

Вноски на кредитните 
институции в Единния 
фонд за 
преструктуриране и SRB

≈ 8 104

Финансирани
от бюджета на ЕС 

Частично
самофинансиращи се

Изцяло
самофинансиращи се

497,6

339,2
233,4
149,1 Европол

eu-LISA

Фронтекс
EIT

124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA
61,0 ECDC
52,2 ERCEA
50,1 EACEA
49,2 EASME
41,5 Евроюст
35,4 GSA*
31,0 INEA
24,0 FRA
21,2 Eurofound
20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 EFCA

17,3 EMCDDA
16,7 Cedefop
16,7 ACER

15,5 EU-OSHA
10,8 Chafea

7,8 Cepol
7,8 EIGE
7,1 Служба на BEREC
0,2 ESA

369,5 EMA

128,0 EASA

106,0 ECHA
96,0 EMSA

63,2 EEA
53,6 ESMA

45,9 EBA

30,1 ERA
27,4 EIOPA

8 103,7 SRB

267,2 EUIPO
41,5 CdT
19,1 CPVO

Такси и вноски от 
националните надзорни 
органи

≈ 852
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1.17. На фигура 1.5 са представени бюджетите на агенциите за 2020 г. В тази 
разбивка те са представени според вида на разходите (по дял I — разходи за персонал, 
по дял II — административни разходи, и по дял III — оперативни разходи, заедно с 
разходи по други дялове), а не по дейности. 

Фигура 1.5 — Разходи на агенциите за 2020 г. по бюджетни дялове 

 
* Измененият бюджет на GSA за 2020 г. е приет в размер на 35,4 млн. евро. По отношение на 
оперативните дейности, финансирани чрез целеви приходи, измененият бюджет на GSA включва 
ред със символичен запис и изчисления за 2020 г. в размер на 728,6 млн. евро бюджетни кредити 
за поемане на задължения и 1,3287 млрд. евро бюджетни кредити за плащания. Действително 
извършените разходи по целевите приходи през 2020 г. възлизат на 402,1 млн. евро за поетите 
задължения и 753 млн. евро за плащанията.  

Бележка: Сумата за SRB се състои от две части — част I в размер на 118 млн. евро за 
административните му разходи и част II в размер на 8,016 млрд. евро, предназначени за Фонда. 

Източник: Бюджет: Окончателни годишни отчети на агенциите за 2020 г.; данни, събрани от ЕСП.  

INEA

Общ бюджет
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

(в млн. евро)

Дял III и други
(оперативни разходи)

Дял II
(административни 
разходи)

Дял I
(разходи за 
персонал)

31,0
EASME 49,2
ERCEA 52,2
REA 79,7
EACEA 50,1
ETF 20,4
ECHA 109,6
EIOPA 28,4
Chafea 10,8
ERA 30,8
GSA* 35,4
EMCDDA 18,0
Eurofound 21,7
Cedefop 17,2
EBA
ACER

46,7

Европол
17,3

ESMA
149,1

Cepol
53,9

FRA
7,8

CdT
24,2

ECDC 62,5
EASA 183,0
ENISA 21,7
Евроюст 41,7
EFCA 16.9
EFSA 98,9
Служба на BEREC 7,2
EIGE 7,8
EU-OSHA 16,1
EEA 63,2
CPVO 20,0
EMA 369,7
EMSA 90,5
EUIPO 464,8
EASO 130,4
Фронтекс 364,4
eu-LISA 233,4
ESA 0,2
EIT 546,6
SRB 8 133,2

46,8
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1.18. Фигура 1.6 показва броя на служителите по агенции в края на 2020 г. В 
агенциите работят общо около 12 881 служители7 (за 2019 г. — около 11 900), което 
представлява приблизително 18 % от общия брой на служителите8 на институциите и 
агенциите на ЕС. 

                                                             
7 Броят на служителите включва действителния брой на позициите, заети от 

длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални 
експерти към 31 декември 2020 г. 

8 Тези цифри се основават на еквиваленти на пълно работно време (ЕПРВ) на 
длъжностните лица, срочно и договорно наетите служители и командированите 
национални експерти. 
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Фигура 1.6 — Брой служители по агенции в края на 2020 г. 

 
Източник: Данни, събрани от ЕСП. 

1.19. Повечето от агенциите не изпълняват големи оперативни разходни програми, а 
по-скоро задачи от технически, научен или регулативен характер. В резултат на това 
бюджетите на повечето агенции се състоят предимно от разходи за персонал и 
административни разходи (вж. фигура 1.5). Взети заедно, разходите на агенциите за 
персонал и административните им разходи представляват около 10,9 % от общите 
разходи на ЕС от този вид (вж. фигура 1.7). 

1 234
1 093

884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102

95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Децентрализирани агенции
Изпълнителни агенции
Други органи

Фронтекс
EUIPO
Европол
EMA
REA
EASA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
SRB
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Евроюст
EBA
EEA
GSA
CdT
ERA
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
EMCDDA
Eurofound
ENISA
Cepol
EFCA
Chafea
EIT
EU-OSHA
CPVO
Служба на BEREC
EIGE
ESA
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Фигура 1.7 — Разходи за персонал и административни разходи* на 
институциите и органите на ЕС през 2020 г. (в млн. евро) 

 
*Разходите за персонал включват разходите за служители, натоварени както с оперативни, така и 
с административни задачи. Пенсионните вноски не са включени в данните за агенциите (с 
изключение за напълно и частично самофинансиращите се). 

Източник: Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 г., окончателни годишни 
отчети на Европейската комисия за финансовата 2020 г. и окончателни годишни отчети на 
агенциите за 2020 г.; данни, събрани от ЕСП. 

Европейски надзорен орган 
за защита на личните данни 9,4

Европейски 
омбудсман

Европейски комитет на 
регионите

Европейски икономически и 
социален комитет

Европейска сметна палата

Европейска служба за 
външна дейност

Съд на ЕС

Съвет

Европейски парламент

Агенции

Комисия

10,1

76,2

101,8

137,3

185,6

341,4

366,6

1 121,0

1 331,2

8 485,0

(в млн. евро)
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1.20. Вноските от общия бюджет на ЕС в размер на 2,4 млрд. евро се финансират от 
различни функции на МФР, както е показано на фигура 1.8. 

Фигура 1.8 — Финансиране на агенциите от общия бюджет на ЕС по 
функции от МФР 

 

Източник: Окончателни годишни отчети на агенциите за 2020 г.; данни, събрани от ЕСП. 

(в млн. евро)

2 404,9

1 155,4 58,9 1 169,9 20,4 0,2

Функция 1а от 
МФР

Функция 2 от 
МФР

Функция 3 от 
МФР

Функция 4 от 
МФР

Функция 5 от 
МФР

Конкурентоспособност за 
растеж и работни места

Устойчив растеж —
природни ресурси

Сигурност и 
гражданство Глобална Европа Администрация

ACER
Служба на BEREC

Cedefop
EASA
EBA

ECHA
EIOPA

EIT
EMSA
ENISA

ERA
ESMA

EU-OSHA
Eurofound

GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

EEA
EFCA

Cepol
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA

Евроюст
Европол

FRA
Фронтекс

Chafea

ETF ESA
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Бюджетните механизми и освобождаването от отговорност 
във връзка с изпълнението на бюджета са сходни за всички 
агенции, с изключение на EUIPO, CPVO и SRB 

1.21. За повечето децентрализирани агенции и други органи, както и за всички 
изпълнителни агенции на Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът 
отговарят за годишната бюджетна процедура и за годишната процедура за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. На фигура 1.9 е 
представен графикът на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета. 

Фигура 1.9 — Процедура за освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета за повечето агенции 

 
Източник: ECA. 

1.22. Двете изцяло самофинансиращи се децентрализирани агенции (CPVO и EUIPO) 
обаче подлежат на бюджетни процедури и процедури по освобождаване от отговорност 
във връзка с изпълнението на бюджета съответно от административните или 
бюджетните им комитети, а не от Европейския парламент и от Съвета. Аналогично, 
годишната бюджетна процедура и процедурата по освобождаване от отговорност на SRB 
са отговорност единствено на неговия управителен съвет. 
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агенциите на ЕС пред Комисията 
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(CONT) и Бюджетния комитет на 

Съвета
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докладите на ЕП на 

пленарно заседание —
ЕП решава дали да 
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освобождаването от 

отговорност

До 15 ноември на 
годината „n+1“ 

ЕСП изпраща своя Годишен 
доклад за агенциите на ЕС на 
Европейския парламент и на 

Съвета, в т.ч. Декларацията за 
достоверност

До средата на февруари 
на годината „n+2“  

Съветът приема препоръки 
относно освобождаването от 

отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета и 
ги изпраща на Европейския 

парламент

До 1 март на 
годината „n+1“ 

Агенциите изпращат 
своите 

предварителни 
отчети на ЕСП

До 1 юни на 
годината „n+1“ 

ЕСП приема 
предварителни 
констатации и 

оценки за агенциите
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Мрежата на агенциите на ЕС насърчава сътрудничеството 
между агенциите и комуникацията със заинтересованите 
страни 

1.23. Мрежата на агенциите на ЕС (EUAN) е изградена от агенциите като платформа 
за сътрудничество между тях и има за цел да подобри информираността за дейността на 
агенциите, да открива и насърчава потенциалните възможности за подобряване на 
ефективността и да създава допълнителни ползи. Мрежата признава нуждата от по-
координирана комуникация между агенциите, заинтересованите страни и широката 
общественост по въпроси от общ интерес и представлява първа точка на контакт за 
събиране и разпространяване на информация между всички агенции. Работата на EUAN е 
основана на приоритети, съгласувани между агенциите в петгодишен стратегически план, 
и на годишни работни програми, в които се определят дейностите и целите на мрежата. 
През 2020 г. EUAN приема втората си многогодишна стратегия (2021—2027 г.)9, която 
взема предвид политическите и стратегическите насоки на новата Европейска комисия в 
два стратегически стълба:  

o EUAN като модел за високи постижения в областта на администрацията; 

o EUAN като утвърден институционен партньор. 

1.24. Председателството на EUAN се поема от различна агенция всяка година на 
ротационен принцип, като пленарните заседания се провеждат два пъти годишно и се 
координират от Общата служба за подкрепа. В рамките на EUAN съществуват десет 
тематични под-мрежи (вж. фигура 1.10), които имат специален фокус. Те могат да 
работят с други институции на ЕС, които на свой ред могат да бъдат членове на под-
мрежите. Европейската сметна палата активно участва в някои от тези пленарни 
заседания и срещи на под-мрежите, като споделя добри практики и предоставя 
информация относно одитните си процедури и резултати.  

                                                             
9 Стратегия за Мрежата на агенциите на ЕС за периода 2021—2027 г., Брюксел, 9 

ноември 2020 г. 
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Фигура 1.10 — Обща служба за подкрепа и под-мрежи на EUAN 

 
Източник: EUAN. 

1.25. Централен аспект на дейността на EUAN и на двете ѝ многогодишни стратегии е 
споделянето на услуги, знания и експертен опит. Някои примери за сътрудничество са 
споделянето на услуги в областта на възстановяването след бедствия, счетоводството, 
съвместното възлагане на обществени поръчки (вж. каре 1.1), въпроси, свързани с COVID-
19 (вж. каре 1.2) и защитата на лични данни. 
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на ефективността 

HCIN
Мрежа на ръководителите в областта 

на комуникацията и информацията 

EU-ANSA
Мрежа на агенциите на ЕС за 

научни консултации 

NAPO
Мрежата на служителите на агенциите 
за обществени поръчки 

IAAPN
Междуведомствена мрежа на агенциите 

за производства по обжалване 

ICTAC
Консултативен комитет по информационни 
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получаващи такси
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счетоводителите агенциите 
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Междуведомствена правна 
мрежа на агенциите 

GN
Мрежа за 

екологизиране
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Каре 1.1 

Пример за сътрудничество чрез съвместно възлагане на 
обществени поръчки 

Съвместното възлагане на обществени поръчки е един от стимулите за 
сътрудничество, осигурявани от EUAN. Както ЕСП вече докладва през 2018 г., 
децентрализираните агенции и другите органи, заедно със съвместните предприятия 
на ЕС (които също са органи на ЕС), са разгледали възможността за увеличаване на 
административната ефективност и икономиите от мащаба чрез използването на 
съвместни обществени поръчки. Броят на съвместните покани за участие в тръжни 
процедури, обявени от органите на ЕС, се е увеличил от 1 на 17 между 2014 и 2020 г. 
и към края на 2020 г. 64 органа на ЕС са участвали в една или повече съвместни 
процедури за обществени поръчки (вж. фигура 1.11). С прилагането на съвместни 
процедури за обществени поръчки могат да се постигнат повишаване на 
ефикасността и икономии от мащаба. 

Фигура 1.11 — Брой съвместните покани за участие в тръжни 
процедури 

Източник: EUAN. 
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Каре 1.2 

Споделяне на информация относно мерките в отговор на 
пандемията от COVID-19 

След избухването на пандемията от COVID-19 Общата служба за подкрепа на EUAN 
поема активна роля при координацията на ответните мерки. През април 2020 г. 
EUAN създава „консултативна група за новите начини на работа“ — неформална 
работна група, която да служи като платформа за обмен на информация между 
лицата, управляващи ресурсите на агенциите. Работната група е провела 27 срещи от 
създаването си насам. Тя е допринесла за съгласуването на процедурите на 
агенциите с политиките относно общите мерки за дистанционна работа, съвместните 
обществени поръчки за лични предпазни средства и политиките за връщане на 
работното място. Тя също така има ролята на канал за координиране на въпросите, 
свързани с COVID-19, които агенциите искат да повдигнат пред Европейската 
комисия.  

Действията на EUAN са признати от Омбудсмана на ЕС, който номинира Мрежата, 
наред с други участници, за своята Награда за добра администрация за 2021 г. за 
координиране на отговора на агенциите на ЕС на кризата, предизвикана от COVID-
1910. 

Източник: EUAN и Омбудсман на ЕС. 

  

                                                             
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316
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Нашият одит 

Правомощията на Европейската сметна палата включват 
извършване на годишни и извънредни одити и изготвяне на 
становища  

1.26. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), Европейската сметна палата извърши одит на11: 

o отчетите на 41 агенции, които се състоят от финансови отчети12 и отчети за 
изпълнението на бюджета13 за финансовата година, приключила на 31 декември 
2020 година, и 

o законосъобразността и редовността на свързаните с тези отчети операции. 

1.27. Въз основа на резултатите от извършения от нея одит Европейската сметна 
палата представя на Европейския парламент и на Съвета, или на другите органи за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (вж. точка 1.22), 
Декларация за достоверност за всяка агенция относно надеждността на годишните 
отчети, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях 
операции. При необходимост ЕСП допълва Декларациите за достоверност със значими 
одитни констатации. 

1.28. ЕСП извършва одити, публикува специални доклади и изготвя становища по 
конкретни теми. Някои от тях засягат агенциите на ЕС. Вж. фигура 2.8 за списък на 
специалните доклади на ЕСП от 2020 г., които разглеждат въпроси, свързани с агенциите. 

                                                             
11 ELA и EPPO не бяха одитирани през 2020 г., защото все още не са финансово 

самостоятелни. 

12 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

13 Отчетите за изпълнението на бюджета представляват отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции и разяснителна информация. 
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Одитът на Европейската сметна палата е насочен към 
оценката на основните рискове 

1.29. Годишните одити на отчетите на агенциите на ЕС и на свързаните с тях приходи 
и плащания са разработени така, че да разглеждат установените ключови рискове въз 
основа на одитните резултати от предходни години. За финансовата 2020 година одитът 
следва извършената от Европейската сметна палата оценка на риска, която е представена 
накратко на фигура 1.12 по-долу.  
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Фигура 1.12 — Оценка на ключови рискове 

Източник: ECA. 

Надеждност на 
отчетите на 
агенциите 

Отчетите на агенциите се изготвят въз основа на счетоводните 
правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези 
правила се основават на международно признатите счетоводни 
стандарти за публичния сектор. В предходни години ЕСП откри 
само малък брой съществени грешки в отчетите на агенциите.

Законосъобразност 
и редовност на 
приходите 

Общият риск за законосъобразността и редовността на приходите е 
нисък. За някои агенции обаче, които се самофинансират частично или 
изцяло, се прилагат специфични разпоредби за начисляване и събиране 
на такси за услуги и други приходи. Нивото на риска по отношение на 
редовността на приходите на тези агенции е средновисоко. 

Законосъобразност 
и редовност на 
плащанията 
(разходи)
Като цяло рискът е на средно 
ниво, но варира

Дял I — Разходи за персонал
Възнагражденията се администрират основно от Службата за 
управление и плащане по индивидуални права на Комисията (PMO), 
която ЕСП одитира редовно.

Дял II — Административни разходи
Агенциите понякога не успяват да постигнат достатъчна прозрачност 
или най-добро съотношение между цена и качество при тръжните 
процедури със сложни правила и процедурни изисквания.

Дял III — Оперативни разходи
Нивото на риск при оперативните разходи е различно за всяка 
агенция и обхваща целия спектър от ниско до високо. То зависи от 
конкретния вид оперативни разходи, които всяка агенция извършва. 
Като цяло рисковете са подобни на тези по дял II, но размерът на 
сумите е много по-висок.

Риск за доброто 
финансово 
управление 

Повечето от установените проблеми засягат процедури за 
обществени поръчки, които не са осигурили постигането на най-
доброто съотношение между разходи и ползи.

Управление на 
бюджета 

Предишните одити на ЕСП показаха високо ниво на пренесени 
бюджетни кредити за задължения, което обаче обикновено е 
обосновано от многогодишния характер на операциите или от причини 
извън контрола на агенциите. 

ВИСОК общ риск

СРЕДНОВИСОК риск

НИСЪК общ риск



33 

 

Други рискове 

1.30. Пандемията от COVID-19 засегна работата на ЕСП, като ограниченията за 
пътуване ни попречиха да извършваме проверки на място, да получим оригинални 
документи и да проведем интервюта със служителите на одитираните органи на място. 
Поради това ЕСП извърши своя одит чрез документни проверки и дистанционни 
събеседвания. Въпреки че липсата на проверки на място може да увеличи риска от 
неразкриване на грешки, получените от одитираните обекти данни ни позволиха да 
завършим своята работа и да изведем съответните заключения. По същия начин при 
организацията на работата в агенциите е трябвало да бъдат преодолени някои 
предизвикателства, което се е отразило на управлението на обществените поръчки и на 
изпълнението на договорите, процедурите за набиране на персонал, бюджетното 
изпълнение и вътрешния контрол. Вж. глава 2 за одитните резултати в тази област. 

ЕСП докладва случаите на предполагаема измама на 
отговорните органи на ЕС — ОЛАФ и Европейската 
прокуратура 

1.31. ЕСП си сътрудничи с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) по 
въпроси, свързани с измами и други незаконни дейности, които засягат финансовите 
интереси на ЕС. По искане на ОЛАФ ЕСП предоставя одитна информация относно 
агенциите на ЕС, която може да бъде полезна за провежданите от ОЛАФ разследвания. 
ЕСП също така се консултира с ОЛАФ при всяко съмнение за измама, възникнало в хода 
на одитната ѝ дейност, въпреки че нейните одити не са специално разработени да 
разкриват измами. За финансовата 2020 г. това сътрудничество е разширено и към 
действащата отскоро Европейска прокуратура (EPPO), която отговаря за разследването, 
наказателното преследване и предаването на съд за престъпления срещу финансовите 
интереси на ЕС. ЕСП докладва на EPPO един случай на съмнение по отношение на 
агенция на ЕС и информира за него и ОЛАФ. Като цяло, преди създаването на EPPO, от 
финансовата 2001 г. насам ЕСП е изпратила на ОЛАФ информация за други осем агенции 
поради съмнения за наличие на един или повече случай на измама в операциите от 
извадката. Към момента на изготвяне на настоящия доклад ОЛАФ беше започнала шест 
разследвания, свързани с тези агенции. Четири от тях са приключени без препоръки за 
предприемане на действия. Едно разследване е приключено с препоръка за връщане на 
средствата на ЕС от организация, предоставяща услуги на агенцията, а последното 
разследване все още продължава. 

Цифровизация на одитните процедури в ЕСП 

1.32. Цифровизацията има потенциал да замени или подобри одита въз основа на 
статистически извадки с одит, базиран на цели популации. Изкуственият интелект, 
машинното самообучение и анализите на големи информационни масиви предоставят 
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широки възможности за подобряване на точността и изчерпателността на финансовите 
одити и одитите на съответствието. Автоматизацията на процесите е друго ново 
развитие, което потенциално може да премахне необходимостта хора да извършват 
повтарящи се задачи. Характеристиките на милиони записи могат да бъдат проверени за 
няколко минути, като незабавно се отбелязват всички изключения от правилата, за да 
могат одиторите да се концентрират върху възможните грешки. Цифровизацията на 
одита може да подобри и процедурите на докладване и вътрешен контрол на 
качеството, като позволи автоматичното създаване на доклади и визуализации. 

1.33. Цифровизацията на одитната дейност на ЕСП има за цел оползотворяване на 
потенциала на технологиите за предоставяне на повече и по-добра информация за 
процеса на отчетност. С тези технологии одиторите могат да използват по-добре 
наличните данни, да извършват повече аналитична дейност и да подобрят 
предоставянето на увереност на европейските данъкоплатци чрез по-ранно и по-
подробно установяване на рисковете. Цифровизацията също така вероятно ще доведе до 
подобряване на ефективността в дългосрочен план. 

1.34. ЕСП установи, че годишният одит на агенциите на ЕС е възможност да се тества 
потенциала на автоматизираните одитни процедури. Одитът на агенциите на ЕС включва 
около 200 одитни процедури в области като плащания, заплати, обществени поръчки, 
бюджет, набиране на служители и годишни отчети. През 2019 г. ЕСП започна пилотен 
проект, който разглежда как могат да бъдат автоматизирани процедурите за одит на 
законосъобразността и редовността на поетите задължения, плащанията и заплатите, 
както и за одит на отчетите. Проектът обхваща шестте изпълнителни агенции на ЕС. За 
разлика от повечето децентрализирани агенции14, изпълнителните агенции имат сходни 
административни процедури и ИТ системи (например бюджетни и счетоводни системи и 
системи за управление на човешките ресурси). 

1.35. Пилотният проект успешно отбеляза следните резултати: 

o Дигитализираните одитни тестове на поетите задължения, плащанията и заплатите, 
както и на надеждността на отчетите, позволиха тестване на цели популации за 
кратко време. Това иначе не би било възможно. Автоматизацията подобри 
получената увереност, качеството и ефикасността на нашите одити. 

o Автоматизираните процедури за анализ предоставят на одиторите интерактивен 
инструмент за разкриване на закономерности и тенденции и за разследване на 
необичайни операции. 

                                                             
14 Вж. точки 2.26 и 2.27 от Годишния доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за 

финансовата 2017 г. 
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o Автоматизацията на процесите е въведена с цел събиране на големи обеми 
оригинална документация и автоматичното ѝ организиране в удобен вид за 
одиторите, което спестява значително време и усилия. 

1.36. През 2020 г. ЕСП продължи изпълнението на пилотния проект и подобри 
допълнително одитните процедури, разработени за изпълнителните агенции, като ги 
направи по-прецизни, за да се намали броят на изключенията, които одиторите трябва 
да проверяват. Резултатите от автоматизираните процедури (вж. каре 1.3) показват, че 
някои от установените изключения представляват „фалшиви положителни резултати“ 
(например поради неточни данни).  

Каре 1.3 

Резултати от пилотния проект за автоматизирани тестове 

Обхват на тестовете 

При пилотния проект бяха извършени автоматизирани тестове в подкрепа на някои 
одитни процедури, засягащи плащания, бюджетни кредити за поемане на 
задължения, фактури, договори и работни процеси за цялата популация от шест 
изпълнителни агенции. Тестовете бяха извършени паралелно със стандартните 
одитни процедури, които се извършват ръчно.  

Резултати 

Резултатите от автоматизираните тестове потвърдиха положителната оценка на ЕСП, 
формирана в миналото чрез тестване на извадки в тези области. 

Тестовете отбелязаха ограничен брой операции (т.е. изключения) за по-нататъшна 
проверка от одиторите. В сравнение с 2019 г. ЕСП намали броя на тези изключения 
чрез прецизиране на алгоритъма. 

o При извършения тест на 1 165 бюджетни кредити за поемане на задължения, при 
който беше проверено дали размерът им съвпада със съответните правни 
ангажименти, системата отбеляза 15 операции (51 през 2019 г.). 

o При извършения тест на 4 238 заявки за плащане, при който беше проверено 
дали размерът им съвпада със съответните фактури, системата отбеляза 
74 операции (113 през 2019 г.). 

o При извършения тест на 4 238 заявки за плащане, при който беше проверено 
дали плащанията са били извършени в рамките на законоустановените срокове, 
системата отбеляза 298 операции (410 през 2019 г.). 

За да се подобри ефикасността на това проследяване, като същевременно се намали 
тежестта за одитираните обекти, ЕСП използва автоматизация на процесите за 
автоматично изтегляне на всички свързани документи, качени в системата за 
отбелязаните операции. 

Анализът на отбелязаните операции позволи на одитните екипи да заключат, че 
изключенията могат да бъдат обосновани и обяснени и че не е необходимо да се 
изразяват констатации. 



36 

 

1.37. ЕСП продължи да използва автоматизираните аналитични процедури, 
разработени през 2019 г., и за да установи необичайни практики или операции в 
системите на агенциите за изплащане на възнаграждения. Системата автоматично 
създава графични доклади, които позволяват на одиторите да открият такива практики и 
да обмислят дали е необходима по-нататъшна проверка на свързаната с тях информация. 

1.38. ЕСП приложи и пет нови автоматизирани процедури в областта на одита на 
отчетите. Например, бяха автоматизирани проверките и сравняването на информацията 
в приетите финансови отчети със съответните данни в главната счетоводна книга и 
оборотната ведомост, изтеглени от счетоводните системи. Това е типичен пример за 
нискорискова одитна задача, която въпреки това трябва да бъде извършена, за да се 
гарантира, че последващите тестове се извършват за правилната одитна популация. В 
съответствие с очакванията, този тест не разкри съществени грешки. ЕСП обаче отбеляза 
икономии на време, както е показано на фигура 1.13. Тези резултати показват, че е 
налице потенциал за значителни икономии, ако се автоматизират повече процедури и 
автоматизацията се използва при по-голям брой одитни задачи. ЕСП ще продължи тези 
действия и ще ги наблюдава в следващите години. 

Фигура 1.13 — Автоматизация на тестовете при одита на отчетите 

Източник: ECA. 

1.39. За годишните отчети ЕСП също автоматизира някои тестове на дълготрайните 
активи. Например, беше изчислена автоматично амортизацията на всички дълготрайни 
активи въз основа на счетоводните политики на всяка агенция, като резултатите бяха 
сравнени с амортизацията, вписана в отчетите. Системата изготви доклад, който позволи 
на одиторите да определят активите, за които се получава разлика, и да ги проверят 
допълнително, ако тази разлика е съществена. На фигура 1.14 е показан този доклад. 

Основни ползи от планираните или разработени решения:

Увеличено ниво на одитна увереност 
чрез тестване на цели популации

Освободен капацитет на одиторите за 
извършване на други задачи, носещи 
допълнителна стойност

Увеличаване на скоростта на 
обработка с 98 %

Средно време за 
обработка за всяка 
агенция

Време за 
обработка за 

шестте агенции 

~ 1 час ~ 6 часа

~ 60 
секунди

~ 90 
секунди
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Фигура 1.14 — Автоматизирани тестове на амортизацията на 
дълготрайните активи 

 
Източник: ECA. 
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Глава 2  

Обобщено представяне на одитните резултати 
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Въведение 
2.1. В настоящата глава е представен преглед на резултатите от извършените от ЕСП 
годишни одити на агенциите за финансовата 2020 година, както и от друга одитна 
дейност, свързана с агенциите и извършена от ЕСП в течение на същата година. 

Декларациите за достоверност (одитни становища) относно надеждността на 
отчетите на агенциите и законосъобразността и редовността на приходите и 
плащанията, свързани с тези отчети, както и всички въпроси и констатации, които не 
противоречат на тези становища, са представени в глава 3 от този доклад. 
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Резултатите от годишния одит на 
агенциите за финансовата 
2020 година като цяло са 
положителни 
2.2. Като цяло, извършеният от ЕСП одит на годишните отчети на агенциите за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2020 г., както и на свързаните с тях 
приходи и плащания, потвърждава положителните резултати, докладвани през 
предишни години. Необходими са обаче някои подобрения в областта на свързаните с 
отчетите плащания. 

Фигура 2.1 — Годишни одитни становища относно отчетите, 
приходите и плащанията на агенциите за периода 2018—2020 г. 

 
Източник: ECA. 

Одитни становища без резерви относно надеждността на 
отчетите на всички агенции 

2.3. За финансовата 2020 г. ЕСП изразява одитни становища без резерви относно 
отчетите на всички агенции. (вж. фигура 2.1).  

Частта „Обръщане на внимание“ има голямо значение за 
разбирането на отчетите на EMA и SRB 

2.4. Параграфите за обръщане на внимание насочват вниманието на читателя към 
важни въпроси, които имат изключително значение за разбирането на отчетите от 

41 АГЕНЦИИ
Плащания
Приходи
Отчети

Без резерви
С резерви
Отрицателно становище

СТАНОВИЩА

40 | 1
41
41

39 | 2
41
41

38 | 3
41
41

2018 г. 2019 г. 2020 г.
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ползвателите. За финансовата 2020 година ЕСП използва параграфи за обръщане на 
внимание в своите доклади за две агенции — EMA и SRB.  

2.5. За EMA — базирана по-рано в Лондон агенция, която е преместена в Амстердам, 
ЕСП обръща внимание на проблем, свързан с предишните ѝ офиси в Лондон. Договорът 
за тези помещения е валиден до 2039 г. без клауза за предсрочно прекратяване. През 
юли 2019 г. EMA е постигнала споразумение със собственика и е отдала под наем 
предишните си офиси на наемател от юли 2019 г. нататък, при условия, които 
съответстват на условията на първоначалния наем. Това преотдаване под наем ще бъде 
валидно до изтичането на договора за наем на EMA. Тъй като EMA продължава да бъде 
страна по договора, тя продължава да носи отговорност за цялата дължима сума по 
договора за наем, ако новият наемател не изпълни задълженията си. Към 31 декември 
2020 г. общият изчислен размер на дължимия наем, свързаните с него такси за услуги и 
застраховката на собственика, платими от EMA до изтичането на договора за наем, 
възлиза на 377 млн. евро. 

2.6. По отношение на отчетите на SRB ЕСП отбелязва, че одитът не обхваща 
административните обжалвания и съдебните производства, свързани с вноски, които се 
водят между някои кредитни институции и национални органи за преструктуриране и 
Съвета за преструктуриране, както и другите дела, заведени срещу SRB пред Общия съд и 
Съда на Европейския съюз. Възможното им отражение върху финансовите отчети на SRB 
за финансовата година, приключила на 31 декември 2020 г. (и по-специално върху 
условните задължения, провизиите и задълженията), се разглежда в специфичен 
годишен одит, извършван от ЕСП, както е предвидено в член 92, параграф 4 от 
Регламента за ЕМП. 

2.7. Освен това ЕСП привлича вниманието върху бележки към финансовите отчети в 
окончателните отчети на SRB, в които се описва възможното въздействие вследствие на 
настоящата криза, свързана с COVID-19, върху портфейла с инвестиции. 

Частта „Други въпроси“ разглежда въпрос с особено значение за 
Chafea 

2.8. Chafea е закрита на 1 април 2021 г., а функциите ѝ са преразпределени на други 
агенции. Въпреки това, предвид факта, че тези агенции са други консолидирани субекти 
на ЕС, това няма отражение върху размера на активите и пасивите в годишните отчети на 
Chafea за 2020 г.  



42 

 

 Одитни становища без резерви относно 
законосъобразността и редовността на свързаните с 
отчетите приходи за всички агенции 

2.9. ЕСП изразява одитни становища без резерви относно законосъобразността и 
редовността на свързаните с отчетите приходи за всички агенции.  

Частта „Обръщане на внимание“ помага за разбирането на 
приходите на SRB 

2.10. ЕСП използва параграф за обръщане на внимание и в своя доклад относно SRB 
във връзка с проблема, описан в точка 2.6 по-горе.  

Частта „Други въпроси“ разглежда въпрос с особено значение за 
ESMA и SRB  

2.11. По отношение на ESMA таксите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг, се 
основават на техните приходи като правни субекти, но не и като отделна група или група 
от свързани субекти. Това създава една почти законна възможност за намаляване или 
избягване на таксите чрез прехвърляне на приходи от агенциите за кредитен рейтинг, 
които се намират под юрисдикцията на ЕС, към техните свързани субекти извън тази 
юрисдикция. Вероятното крайно отражение на този пропуск в нормативната уредба е 
неизвестно. ESMA следи този риск и на 29 януари 2021 г. е публикувал документ за 
обсъждане15. След този документ Органът е представил техническа консултация на 
Европейската комисия на 21 юни 2021 г. относно изменението на регламента, за да се 
противодейства на този риск.  

2.12. Освен това по отношение на ESMA таксите за регистрите на трансакции се 
изчисляват въз основа на приложимия за всеки отделен регистър на трансакции оборот. 
Въпреки че делегираните регламенти относно регистрите на трансакции не предвиждат 
всеобхватна и систематизирана рамка за контрол, която да гарантира събирането на 
надеждна информация, всички регистри са представили становища от независими 
одитори, в които се посочва, че техните финансови отчети за 2019 г. (използвани при 
изчисленията на таксите) дават вярна и точна представа за състоянието им. Независимо 
от това предоставената от тях информация относно броя на сделките, отчетени пред 
регистрите на трансакции през 2019 г., и броя на регистрираните неприключени сделки 
към 31 декември 2019 г., е била предмет само на ограничена проверка от независими 

                                                             
15 Документ за консултация ESMA 80-196-5019. Вж. https://www.esma.europa.eu/press-

news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
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одитори. През март 2021 г. ESMA е публикувал документ за обсъждане16, в който се 
предлага опростяване на метода за определяне на оборота на регистрите на трансакции 
за целите на изчисляването на годишните надзорни такси, като сe вземат предвид само 
приходите, но не и данните за дейността.  

2.13. Без да противоречи на изразеното си официално одитно становище, ЕСП 
обръща внимание на факта, че вноските в Единния фонд за преструктуриране се 
изчисляват въз основа на информацията, предоставена на SRB от кредитните институции. 
Одитът на ЕСП на приходите на SRB се базира на тази информация, но не сме проверили 
нейната надеждност. Регламентът за ЕМП не установява пълна и последователна рамка 
за контрол, която да осигури надеждност на информацията. Все пак SRB извършва 
проверки за последователност и аналитични проверки на информацията, както и някои 
последващи проверки на ниво кредитни институции. Също така SRB не може да 
оповестява подробности за базираните на риска изчисления на вноските за всяка 
кредитна институция, тъй като те са взаимосвързани и съдържат поверителна 
информация за други кредитни институции. Това има отражение върху прозрачността на 
тези изчисления. 

Одитни становища без резерви относно 
законосъобразността и редовността на плащанията, 
свързани с отчетите на всички агенции, с изключение на 
ACER и eu-LISA 

2.14. За 38 агенции ЕСП изразява одитно становище без резерви относно 
законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с годишните отчети за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г. ЕСП счита, че плащанията са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти за тези агенции (вж. 
фигура 2.1). 

2.15. По отношение на ACER ЕСП изразява становище с резерви, свързано с одитните 
ѝ констатации, докладвани през финансовата 2019 година. ЕСП заключава, че няколко 
конкретни договора по рамково споразумение за ИТ услуги са нередовни, тъй като не е 
проведена състезателната процедура за възлагане на обществена поръчка. Извършените 
през финансовата 2020 година нередовни плащания възлизат на 752 654 евро (3,7 % от 
общия размер на наличните кредити за плащания за 2020 г.). 

                                                             
16 Документ за консултация ESMA74-362-1864. Вж. 

https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-
sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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2.16. По отношение на eu-LISA ЕСП изразява становище с резерви въз онова на две 
нередовни процедури за обществени поръчки. В един случай eu-LISA е подписала 
конкретен договор за софтуер, различен от софтуера, предложен от изпълнителя в 
тръжната процедура за съответното рамково споразумение, без да измени това 
споразумение. Закупуването на различен продукт, който не е включен в ценовата оферта, 
на цена, различна от цената на първоначално предлагания продукт, представлява 
отклонение от рамковото споразумение. В друг случай Eu-LISA е подписала заявка за 
услуги по поддръжка за периода от четири години. Това противоречи на разпоредбите на 
рамковото споразумение, според които е позволено да се фактурират услуги една година 
предварително. Общият размер на плащанията, за които се счита, че не отговарят на 
изискванията на рамката, е 10 405 075 евро, което представлява 4,1 % от всички 
бюджетни кредити за плащания, предоставени през финансовата 2020 г. 

2.17. По отношение на ENISA становището с резерви засяга липсата на правомощия 
на един служител. Налице е неуреден период от време между временното 
оправомощаване на един служител, одобрено от предишния изпълнителен директор, и 
новите правомощия, предоставени на този служител от новия изпълнителен директор 
след встъпването му в длъжност. По време на този период съответният служител е 
одобрил бюджетни задължения в размер на 529 120 евро и плащания в размер на 
914 100 евро, без да има необходимите правомощия (3,5 % от общите бюджетни кредити 
за плащания, налични през 2020 г.). 

Част „Други въпроси“ относно въпроси със специфично значение за 
ACER, ENISA, EIGE и EASO 

2.18. ЕСП обръща внимание на факта, че ACER и ENISA не са приели вътрешни 
правила, за да осигурят непрекъснатост на правомощията в случаите, когато 
оправомощаващият или оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити напуска 
заеманата длъжност. Това представлява сериозна слабост на вътрешния контрол (вж. 
точки 2.24 и нататък за повече информация). 

2.19. За EASO ЕСП отбелязва, че едно неприключено дело пред Общия съд на ЕС17 
има отражение върху някои аспекти на нейното одитно становище. През 2020 г. EASO е 
започнала открита процедура за наемане на работници чрез агенции за временна 
заетост с цел подкрепа за офиса и операциите в Малта. Общата прогнозна сума възлиза 
на 27,7 млн. евро за период от 48 месеца. През октомври 2020 г. един отхвърлен оферент 
е повдигнал съдебно производство срещу EASO пред Общия съд на Европейския съюз, 
оспорващо резултата от процедурата за възлагане на обществена поръчка.  

                                                             
17 Дело № T-621/20 (EMCS v EASO). 
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2.20. Подобно на доклада на ЕСП за 2019 г. относно отчетите на EIGE, ЕСП отбелязва, 
че неприключено дело пред Съда на ЕС18 има отражение върху някои аспекти на нейното 
одитно становище. Делото засяга няколко въпроса, поставени от Върховния съд на Литва 
относно прилагането на Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета19 
относно работата чрез агенции за временна заетост за агенциите на ЕС. Тъй като 
решението на Съда на ЕС по тези въпроси може да окаже въздействие върху позицията 
на ЕСП по отношение на използването на временни работници от EIGE, ЕСП ще се 
въздържи от констатации и оценки в тази връзка, включително от проследяване на 
действията по констатациите от предходни години, до произнасянето на Съда на 
Европейския съюз по това дело. 

Констатациите на ЕСП са насочени към области, в които 
следва да се постигнат подобрения, при 23 агенции 

2.21. В допълнение към становищата и придружаващите ги части „Обръщане на 
внимание“ и „Други въпроси“, ЕСП изрази 54 констатации (за финансовата 2019 г. са 
изразени 82 констатации) във връзка с 23 агенции, за да насочи вниманието към области, 
в които има нужда от допълнителни подобрения. Повечето от тези констатации засягат 
недостатъци на вътрешния контрол, процедурите за възлагане на обществени поръчки и 
бюджетното управление. Слабостите в процедурите за обществени поръчки остават 
основен източник на нередовни плащания. 

2.22. На фигура 2.2 и фигура 2.3 са показани различните видове констатации за 
41 агенции в целия доклад, включително становищата и придружаващите ги части 
„Обръщане на внимание“ и „Други въпроси“.  

                                                             
18 Дело № C-948/19 (Manpower Lit). 

19 ОВ L 327, 5.12.2008 г, стр. 9. 
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Фигура 2.2 — Брой констатации по агенции 

 
Източник: ECA 

Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешен контрол (освен обществени поръчки и 
набиране на персонал)

Процедури за набиране на персонал

Управление на бюджета

8 7 6 5 4 3 2 1
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Фигура 2.3 — Брой констатации по вид често срещана слабост 

Източник: ECA. 

Вътрешният контрол продължава да бъде областта, най-податлива 
на грешки  

2.23. За 13 агенции (ACER, CEPOL, EASME, EASO, EBA, EIOPA, EMSA, ESMA, ENISA, ETF, 
Eurofound, Фронтекс и SRB) ЕСП докладва за слабости на вътрешния контрол, свързани с 
липсата на предварителни/последващи контроли (вж. каре 2.1), незадоволителното 
управление на бюджетни/правни задължения или липсата на докладване в регистъра на 
изключенията. На фигура 2.3 са показани най-често срещаните видове слабости на 
вътрешния контрол. 
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Каре 2.1 

Пример за липса на предварителен вътрешен контрол 

По време на одита ЕСП отбеляза липса на вътрешен контрол при изпълнението на 
рамково споразумение, сключено от Европейската комисия през 2018 г. от името на 
над 60 органа на ЕС. Целта на това споразумение е придобиване на софтуерни 
лицензи и ИТ услуги. Изпълнителят, в ролята на посредник, има право да добави 
определен процент надценка върху крайната цена на доставчиците. По отношение 
на покупките по това рамково споразумение ЕСП отбеляза, че например EASME не е 
извършила никакви вътрешни проверки, за да установи дали изпълнителят е 
използвал правилните цени и е начислил правилните надценки. 

 

Действия, които следва да бъдат предприети 1 

Изпълнението на бюджета на агенциите следва да бъде подложено на ефективен и 
ефикасен вътрешен контрол. Следва да се прилагат надеждни предварителни 
проверки, насочени към предотвратяването на грешки и нередности преди 
одобряването на операциите. 

Освен това, за да се постигне най-доброто възможно съотношение между разходи и 
ползи по рамковите споразумения на Европейската комисия без ценови листи за 
придобиване на софтуерни лицензи и ИТ услуги, агенциите следва да извършват 
систематично проучвания на пазара, преди да подписват формуляри за поръчка. 
Проучването на пазара следва да включва подробна оценка на необходимите 
продукти и услуги, анализ на наличните решения на пазара и прогнозна цена за 
необходимите елементи. 

Констатации относно делегирането на правомощия по изпълнението на бюджета 

2.24. В хода на своя одит ЕСП установи също и слабости по отношение на 
осигуряването на непрекъснатост на правомощията, когато оправомощаващият или 
оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити напуска заеманата длъжност, и по-
специално когато встъпва в длъжност нов изпълнителен директор (който е и 
разпоредител с бюджетни кредити за агенцията). 

2.25. Функцията на разпоредителя с бюджетни кредити е различна в агенциите и в 
институциите. Самите институции имат функция на разпоредител с бюджетни и 
делегират съответни отговорности на членове на своя персонал. Генералните директори 
и генералните секретари на институциите са само оправомощени разпоредители с 
бюджетни кредити. Различна е ситуацията в агенциите, където функцията на 
разпоредител с бюджетни кредити е възложена на изпълнителния директор, който е 
отговорен за изпълнението на бюджета. Възлагането на отговорността за изпълнението 
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на бюджета на изпълнителния директор е основна разграничаваща характеристика на 
агенциите. 

2.26. Въпросът за непрекъснатостта на правомощията в случаите, когато 
оправомощаващият разпоредител с бюджетни кредити напуска заеманата длъжност или 
е заменен от друг служител, не е изрично изяснен нито във финансовите регламенти на 
агенциите, нито в общия Финансов регламент. За да преодолеят този проблем, 
институциите обикновено приемат вътрешни правила за изпълнение на бюджета, в т.ч. 
разпоредби, които определят условията за предоставяне и получаване на правомощия 
или вторични правомощия, обхвата на предоставените правомощия и тяхната 
непрекъснатост в случай, че разпоредителят с бюджетни кредити бъде сменен или 
напусне позицията си.  

2.27. За две агенции (ACER и ENISA) ЕСП включи в своето одитно становище част 
„Други въпроси“ поради липсата на вътрешни правила или решения, свързани с 
непрекъснатостта на правомощията при встъпване в длъжност на нов изпълнителен 
директор. Поради това редица бюджетни задължения, правни задължения и операции 
по плащане са били одобрени въз основа на правомощия, възложени от предходния 
изпълнителен директор, които не са били потвърдени от новия изпълнителен директор. 
ЕСП счита, че това представлява сериозна слабост на вътрешния контрол. 

2.28. В случая на ENISA ЕСП изразява становище с резерви относно 
законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции, тъй като един 
служител е одобрявал бюджетни задължения и операции по плащане за период от шест 
седмици, без да има правомощия за това (вж. точка 2.17). 

2.29. В предходни години ЕСП наблюдава задоволително управление на прехода 
между изпълнителните директори в други агенции. През 2019 г. в EASO и EMSA са 
започнали работа нови изпълнителни директори. Те незабавно са издали решения, 
потвърждаващи правомощията, възложени от техните предшественици. В друг случай, 
който може да се посочи като добра практика, управителният съвет на EMA е приел през 
2019 г. харта на задачите и отговорностите на изпълнителния директор в качеството му 
на разпоредител с бюджетни кредити (вж. каре 2.2), в която се определят правилата за 
прекратяване на задълженията на изпълнителния директор като разпоредител с 
бюджетни кредити. Това е сходно на практиката на европейските институции да 
допълват общите разпоредби на Финансовия регламент на ЕС. Европейската комисия 
например е приела вътрешни правила за изпълнение на приложимия за нея раздел на 
общия бюджет, които засягат непрекъснатостта на оправомощаването20. 

                                                             
20 Член 13.3 от Решение C(2018)5120 на Европейската комисия от 3.8.2018 г. относно 

вътрешните правила за изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз (раздел 
„Европейска комисия“) — освен ако новият разпоредител с бюджетни кредити 
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Каре 2.2 

Откъс от хартата на задачите и отговорностите на изпълнителния 
директор в качеството му на разпоредител с бюджетни кредити, 
приета от управителния съвет на Европейската агенция по 
лекарствата21 

[…] 

3. Прекратяване функциите на изпълнителния директор като разпоредител с 
бюджетни кредити  

3.1 В случай на смяна на изпълнителния директор, напускащият директор изготвя за 
своя приемник или заместник декларация, описваща състоянието на текущите 
случаи. Тази декларация се изготвя под формата на междинен годишен отчет за 
дейността. Встъпващият в длъжност изпълнителен директор може да включи 
констатации относно случаите, прехвърлени от предишния изпълнителен директор, 
в резервите към декларацията, свързани с годишния отчет за дейността.  

3.2 Освен ако новоназначеният изпълнителен директор изрично измени или отмени 
вторичните правомощия, възложени от неговия/нейния предшественик, те остават в 
сила. 

[…] 

 

Действия, които следва да бъдат предприети 2 

Смяната на изпълнителни директори означава промяна в управлението на 
предоставяните правомощия в агенциите. Ето защо те следва да приемат вътрешни 
правила (вж. пример в каре 2.2), които да допринасят за системите за управление и 
контрол, за прозрачността и отчетността. Въвеждането на ясни правила за преход 
между изпълнителните директори ще помогне да бъдат избегнати проблемите, 
описани в точка 2.27. 

Слабостите в обществените поръчки остават основен източник на 
нередовни плащания 

2.30. Правилата за обществените поръчки имат за цел да гарантират лоялна 
конкуренция между кандидатите и осигуряването на икономически най-изгодните стоки 
и услуги, като се зачитат принципите на прозрачност, пропорционалност, 

                                                             
изрично измени или отмени вторичните правомощия, възложени от неговия 
предшественик, те остават в сила.  

21 Публикувана на английски език на https://www.ema.europa.eu.  

https://www.ema.europa.eu/
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равнопоставеност и недискриминация. В одита на ЕСП бяха включени рамкови 
споразумения, конкретни и преки договори, които обхващат всички агенции. В десет 
агенции (Cedefop, CEPOL, EASO, EBA, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA и Евроюст) 
одитираните договори са засегнати от различни недостатъци на обществените поръчки, 
най-вече свързани с липсата на конкуренция (вж. каре 2.3), слабости в процедурите за 
оценка или проблеми при изпълнението на договорите. На фигура 2.3 са показани и 
някои други статистически данни според вида на най-често срещаните констатации при 
процедурите за обществени поръчки.  

Каре 2.3 

Примери за неспазване на разпоредбите на рамковото 
споразумение  

Еu-LISA е подписала конкретен договор за софтуер, различен от софтуера, 
предложен от изпълнителя в тръжната процедура за съответното рамково 
споразумение. Закупуването на различен продукт, който не е включен в ценовата 
оферта по тръжната процедура, е разрешено съгласно член 172, параграф 3, буква а) 
от Финансовия регламент на ЕС, но при условие, че рамковото споразумение се 
измени съответно. Това условие не е спазено от eu-LISA. Поради това закупуването 
на софтуер, който не е включен в ценовата оферта, представлява отклонение от 
рамковото споразумение. Както конкретният договор, така и плащането в размер на 
10 399 834 евро не съответстват на разпоредбите на рамковото споразумение. 

2.31. Освен това за ACER, EASO, EUIPO, EIGE и Eurofound ЕСП също докладва за 
нередовни плащания през финансовата 2020 г., свързани с нередовни процедури за 
обществени поръчки, докладвани през предходни години.  

Действия, които следва да бъдат предприети 3 

Почти всички констатации относно процедурите за възлагане на обществени 
поръчки са свързани с нередовни плащания (вж. фигура 2.3). Съответните агенции 
следва да усъвършенстват допълнително своите процедури за обществени поръчки, 
така че да осигурят пълно спазване на приложимите правила. 

Слабостите в бюджетното управление се увеличават 

2.32. Съгласно Финансовия регламент на ЕС бюджетните кредити, предоставени за 
определена финансова година, могат да бъдат пренесени за следващата финансова 
година при определени условия22. Въпреки че Финансовият регламент на ЕС не определя 
таван за такива пренасяния и те до голяма степен могат да бъдат оправдани с 

                                                             
22 Условията за пренасяне на бюджетни кредити са посочени в член 12 и член 13 от 

Финансовия регламент на ЕС. 



52 

 

многогодишния характер на операциите, прекомерният размер на пренесените 
бюджетни кредити може да е показателен за закъснения в изпълнението на работната 
програма или плановете за обществени поръчки. Размерът на пренесените бюджетни 
кредити е особено засегнат от пандемията от COVID-19. Алтернативно, те могат да 
подсказват и за структурен проблем, слабо бюджетно планиране или възможно 
нарушение на бюджетния принцип на ежегодност. За пет агенции (ACER, ESA, eu-LISA, 
FRA и Фронтекс) ЕСП докладва за такива слабости.  

2.33. На фигура 2.4 е представен преглед на нивата на пренесени бюджетни кредити 
за задължения по агенции и по бюджетен дял. То е показано като процент от 
пренесените кредити за задължения23 в сравнение с общия размер на бюджетните 
кредити24 по определен дял на бюджета.  

                                                             
23 Бюджетните кредити за задължения обхващат общата стойност на правните 

задължения, поети през текущата финансова година за изпълнение на операции през 
една или повее финансови години. 

24 Общ размер на бюджетните кредити, вписани в бюджета на агенцията за дадена 
финансова година.  
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Фигура 2.4 — Пренесени бюджетни кредити по дял от бюджета 

Източник: Бюджет: Окончателни годишни отчети на агенциите за 2020 г.; данни, събрани от ЕСП. 

Действия, които следва да бъдат предприети 4 

За да преодолеят проблема с прекомерния размер на пренесените бюджетни 
кредити, съответните агенции следва да подобрят допълнително планирането на 
бюджета и цикъла на неговото изпълнение.  

2.34. За осем агенции (Cedefop, EBA, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Европол и Фронтекс) 
ЕСП установи различни други слабости. Те са свързани с управление на таксите, забавени 
плащания, оповестяване на получените вноски и изчисление на вноските в бюджетите на 
агенциите от държавите, които не са членки на ЕС (вж. каре 2.4). На фигура 2.3 са 
показани най-често срещаните видове слабости в бюджетното управление. 
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Каре 2.4 

Пример за слабости, засягащи вноските на държавите от ЕАСТ, 
които не са членки на ЕС 

Методът за изчисляване на вноските, посочен в Декларацията за сътрудничество 
между Cedefop и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), не е 
приложен правилно през финансовата 2020 година. Одиторите установиха три 
грешки при изчисленията, чието общо въздействие е, че вноските на Норвегия и 
Исландия към бюджета на Cedefop за 2020 г. са били с 20 272 евро по-високи, 
отколкото е трябвало да бъдат, а вноската на ЕС — съответно с 20 272 евро по-ниска. 

 

Действия, които следва да бъдат предприети 5 

Споразуменията определят различни методи за изчисление на вноските от 
асоциираните държави, което създава риск от грешно изпълнение. ЕСП препоръчва 
на засегнатите агенции да се консултират с Европейската комисия, за да преценят 
дали е необходимо съгласуване със споразуменията за вноски и методите за 
изчисляване на вноските на асоциираните държави, използвани от Комисията. 

Редица различни констатации относно управлението на човешките 
ресурси  

2.35. При годишния одит на агенциите за финансовата 2020 г. ЕСП отбеляза 
увеличаване на броя на слабостите, засягащи управлението на човешките ресурси. ЕСП 
одитира процедури за набиране на персонал в 22 агенции. За шест от тях (ACER, EASO, 
EFSA, EMA, EMSA и Фронтекс) ЕСП разкри различни недостатъци: недостатъчни мерки за 
проверка на правата за получаване на надбавки за служители, постъпващи на длъжност 
като срочно наети (EMSA), свободни ръководни длъжности за прекалено дълги периоди 
от време (EASO, EFSA), липса на ефективен вътрешен контрол по отношение на 
процедурите за набиране на персонал (ACER), слабости при назначаването на комисия за 
подбор при процедурите за подбор на персонал (EMA), слабости при управлението на 
степените на длъжностите на новоназначените служители (Фронтекс).  

Агенциите са се адаптирали добре към безпрецедентната ситуация, 
свързана с COVID-19 

2.36. ЕСП допълни своята одитна дейност с преглед на това как агенциите на ЕС са 
управлявали и са организирали своите действия в отговор на кризата, предизвикана от 
COVID-19. Този преглед използва критериите, посочени на фигура 2.5. ЕСП представя 
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също и някои примери за отражението на COVID-19 върху изпълнението на бюджета и 
работните програми на агенциите за финансовата 2020 година. 

Фигура 2.5 — Фокусни области 

 

 
Източник: ECA. 

2.37. Прегледът обхвана периода от началото на пандемията в средата на март 
2020 г. до 31 декември на същата година. Когато беше уместно бяха взети предвид и 
последващите мерки, предприети от агенциите. Прегледът се основава на проучване, 
анализ на документни доказателства, събрани от агенциите, и събеседвания със 
служители на агенциите25. ЕСП се консултира и с Мрежата на агенциите на ЕС (EUAN), 
подпомагана от Общата служба за подкрепа (SSO) в Брюксел. Прегледът обхвана всички 
41 агенции в рамките на годишния доклад на ЕСП26. 

Агенциите са задействали навременно своите планове за непрекъснатост на работния 
процес, за да осигурят непрекъснатото функциониране на основните управленски 
процеси и благосъстоянието на персонала 

2.38. Основният документ с насоки за една организация в ситуации на криза е 
нейният план за непрекъснатост на дейността и за възстановяване след бедствия (ПНД). 
Този документ ръководи работните процеси и организацията по време на кризи. Той 
може да се отнася до цялата организация или да е насочен конкретно към отделни 
служби (вж. каре 2.5). Планът се основава на оценка на риска и планиране на 
възможните сценарии и представлява изключително важна част от рамката на 
организациите за вътрешен контрол.  

                                                             
25 Бяха интервюирани служители, работещи в следните служби: ресурси и 

администрация, правни служби и отдели за управление на обществените поръчки, 
човешки ресурси, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и 
комуникация, оперативни отдели. 

26 ELA и EPPO не бяха включени, тъй като към момента на одита все още не бяха 
финансово независими, т.е. все още оперираха в рамките на Европейската комисия. 
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Каре 2.5 

Пример за план за непрекъснатост на дейността и за 
възстановяване след бедствия 

Източник: ПНД на EIOPA. 

2.39. ПНД не е статичен документ. Например стандарт ISO 2700127 изисква 
организациите да проверяват въведения и прилаган контрол за непрекъснатост на 
сигурността на информацията, за да гарантират, че той е валиден и ефективен при 
неблагоприятни ситуации. Извършеният от ЕСП преглед показа, че в началото на 
пандемията от COVID-19 37 от 41 агенции (90 %) са разполагали с официално одобрен и 
актуален ПНД (вж. фигура 2.6). 

Фигура 2.6. — ПНД са официално одобрени и актуални в повечето 
агенции 

Източник: Финансов одит на ЕСП за 2020 г. 

2.40. След първите признаци на широко разпространение на вируса в края на 2019 г. 
и началото на 2020 г., агенциите са започнали да задействат своите ПНД и мерки за 
предотвратяване на кризи, за да защитят своите служители, информация и физически 
активи (вж. каре 2.6). Някои агенции са пренасочили ресурси за справяне с отражението 
                                                             
27 ISO/IEC 27001 е международен стандарт за управление на информационната 

сигурност. Той определя подробни изисквания за създаване, изпълнение, поддръжка 
и постоянно подобрение на системите за управление на информационната сигурност. 

Основна информация за непрекъснатостта на 
дейността: 

• контакти за връзка при извънредни случаи, 
• евакуационни процедури при извънредни случаи,
• канали за комуникация (списък на получателите на 

електронна поща, прехвърляне на телефонни 
разговори, уебсайтове), 

• сборни пунктове и т.н.

Принципи на непрекъснатост на дейността: 

• определения, 
• обобщение на критичните и основните 

функции и процедури, 
• правно основание, 
• обхват и възможни сценарии, 
• обучение и повишаване на осведомеността, 
• тестове и учения.

Реакция и ответни мерки: 

• определяне на ролите и отговорностите на 
екипите за управление на кризи, 

• екипи за непрекъснатост на дейността и екипи 
за възстановяване.

Възстановяване и постепенно намаляване на 
мерките: 

• определения, 
• контролни списъци за възстановяване, 
• процедури и отговорни лица за намаляване 

на мерките.

90 %

В началото на пандемията от COVID-19 37 от 41 агенции са 
разполагали с официално одобрен и актуален план за 
непрекъснатост на дейността и за възстановяване след 
бедствия. Четири агенции — EASO, EBA, EIGE и GSA, не са 
разполагали с такива планове.
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от пандемията (вж. каре 2.7). Извършеният от ЕСП преглед показа, че 34 от 37 агенции 
(92 %), които са разполагали с официално одобрен и актуален ПНД, са го активирали като 
пряко последствие от пандемията. Трите агенции, които не са привели своите планове в 
действие — BEREC, CDT и EFCA, са обявили, че това не е било необходимо, тъй като 
първоначалните им ответни мерки (например разширяване на възможността за работа 
от дистанция за всички служители) не са го изисквали.  

Каре 2.6 

Хронология на привеждането в действие на ПНД на EUIPO 

Източник: Отговори на проучването на ЕСП и подкрепяща информация относно 
задействането на плана, предоставена от EUIPO. 

 

25.2.2020 г.
Предвид засилената тревога, свързана с 
пандемията от коронавирус, служба 
„Човешки ресурси“ е информирала 
служителите за ситуацията и за 
превантивните мерки, които следва да 
бъдат взети.

12.3.2020 г.
Първо съобщение от изпълнителния 
директор до персонала, в което се очертават 
възможните сценарии за действие, в т.ч. 
възможността да бъде задействан ПНД.

14.3.2020 г.
Националните власти на Испания обявяват 
извънредно положение, което прекратява 
достъпа на служителите до помещенията 
на EUIPO от понеделник, 16 март.

Информация за това е публикувана в 
интранет мрежата на EUIPO, заедно с 
инструкции за организиране на срещи с 
помощта на инструменти за 
видеоконференции.

15.3.2020 г.

EUIPO задейства своя ПНД и инструктира 
служителите си да работят от вкъщи. 
Служителите са информирани за решението 
чрез електронна поща и SMS. 
Координационното звено за ПНД се свързва 
с членовете на ПНД и служителите с 
критични функции, които са необходими за 
осигуряване на оперативността на услугите 
на EUIPO. 

16.3.2020 г.

Задействан е сценарий № 6 от ПНД (липса 
на достъп до помещенията на EUIPO). 
Служителите на EUIPO, отговорни за ИКТ, 
наблюдават дейността, за да осигурят 
необходимите VPN връзки. Начало на 
ежедневните срещи, организирани от 
ръководството на EUIPO.
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Каре 2.7 

Специален случай — Мерки на ECDC в отговор на пандемията от 
COVID-19 

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), 
създаден с Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета28, има 
бюджет от 82 млн. евро и 271 служители. Неговите основни задачи са да събира и 
разпространява данни за профилактиката и контрола на човешките заболявания и да 
осигурява научни становища по този въпрос. Центърът също така има задължението 
да координира Европейската мрежа на органите, действащи в тази област. 
Избухването на пандемията от COVID-19 през 2020 г. е събитието с най-сериозно 
отражение върху общественото здраве, с което Центърът е трябвало да се справи от 
основаването си през 2005 г. досега. 

На 9 януари 2020 г. в отговор на пандемията от COVID-19 ECDC е задействал своя 
план за управление на извънредни ситуации, свързани с общественото здраве. Този 
документ е бил ръководен за организацията в кризисната ситуация и ѝ е позволил 
да пренасочи необходимите ресурси за справяне с пандемията. През този период 
екипите, отговарящи за извънредните ситуации в областта на общественото здраве в 
ECDC са изготвили следните основни продукти, свързани с COVID-19: актуализация 
на данните и наблюденията, в т.ч. бързи оценки на риска, научни насоки в подкрепа 
на вземането на решения в областта на общественото здраве, предоставяне на 
информация относно болестта и ответните мерки на здравните работници и 
широката общественост и отговор на ad hoc запитвания от европейски институции и 
агенции. Паралелно със задействането на плана за управление на извънредни 
ситуации, свързани с общественото здраве, ECDC е изпълнявал действия съгласно 
своя ПНД по отношение на текущите си операции от 16 март 2020 г. нататък. 

Източник: Преглед на ЕСП на получените отговори на проучването, външна оценка на 
мерките на ECDC в отговор на COVID-19, допълнена от събеседвания със служители на ECDC и 
проверка на получената информация. 

2.41. Ответните действия между февруари и средата на март 2020 г. са включвали 
определянето на специални екипи, натоварени с ръководството на организацията и 
управлението на мерките в отговор на COVID-19 (вж. каре 2.8). Те са се състояли 
обикновено от старши представители на различни служби в организацията29. 
Първоначално координационните заседания са се провеждали всеки ден, дори и през 
почивните дни, а по-късно — два или три пъти седмично, според необходимото. Екипите 
за реакция са останали активни през целия период, обхванат от прегледа. 

                                                             
28 ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1. 

29 Директори, административни ръководители, отговорници за ресурсите, ИКТ, 
инфраструктура и логистика, служители по сигурността. 
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Каре 2.8 

Пример за създаване на вътрешна оперативна група за 
мониторинг и действия във връзка с отражението на COVID-19 

На 16 март 2020 г. изпълнителният директор на EMA е взел решение за прилагане на 
допълнителни предпазни мерки, за да се намали рискът от разпространение на 
COVID-19. С това решение се възлага на оперативна група да изготви процедури за 
мониторинг и действия във връзка с COVID-19, информиране на персонала и 
задействане на стратегиите за ограничаване на пандемията. Мандатът на 
оперативната група е да осигури готовността на EMA за всеки възможен сценарий на 
развитие. В решението се определя също така организацията на оперативната група 
в четири отделни работни потока: 1) терапевтични ответни мерки, 2) верига на 
доставки, 3) непрекъснатост и отражение на дейността, 4) човешки ресурси.  

Източник: Отговори на прегледа на ЕСП и подкрепяща информация. 

2.42. Към 16 март 2020 г. всички агенции са преминали към дистанционна работа и 
са инструктирали всички служители, чието присъствие на място не е необходимо, да 
работят от домовете си. Фактът, че преди пандемията вече са съществували известни 
възможности за дистанционна работа, е помогнал в това отношение. Поради това 
основната задача е представлявала по-скоро усилие за разширяване на обхвата на 
съществуващите информационни и комуникационни системи, отколкото за провеждане 
на масирано въвеждане на такива системи през март 2020 г. (вж. каре 2.9). Анализът на 
ЕСП показа също така, че нито една от агенциите не е докладвала сериозни проблеми по 
отношение на капацитета (честотни ленти), свързаността или сигурността на данните. 
Осем агенции (ACER, BEREC, CPVO, ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA, и SRB) са извършили стрес-
тестове на своите ИКТ системи преди задействането им, което им е предоставило 
допълнителна увереност относно функционирането на тези системи преди 
преминаването към цялостна дистанционна работа.  
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Каре 2.9 

Примери за разширяване на информационните и 
комуникационните технологии и механизмите за дистанционна 
работа 

ENISA: от август 2018 г. е въведена схема за дистанционна работа. На 11 март 2020 г. 
ръководството на ENISA е публикувало административно съобщение, разрешаващо 
дистанционната работа за всички служители, в т.ч. временните работници. На 
Агенцията е бил необходим само един ден, за да осигури функционираща 
възможност за дистанционна работа за всички служители.  

EMSA: дистанционната работа за всички служители е обявена на 16 март 2020 г. и е 
била незабавно приведена в действие. Според Агенцията до 3 юни 2020 г. 
служителите ѝ са провели 68 000 индивидуални срещи в Skype, организирали са 
3 444 конферентни срещи в Skype, 2 203 индивидуални срещи в Teams и 287 
конферентни срещи в Teams. 

EUIPO: изпълнението следва незабавно взетото решение (вж. също каре 2.6). 
Цялостният преход към дистанционна работа за всички служители е осъществен за 
един уикенд. 

ECHA: Агенцията е затворила работните си помещения на 17 март 2020 г. и е 
преминала към дистанционна работа като правило, с изключение на някои 
служители с основни функции. Не е бил необходим преходен период за осигуряване 
на дистанционен достъп до системите на всички служители. 

Европол: В рамките на един уикенд са били раздадени около 400 преносими 
компютри на служителите с цел да се осигури непрекъснатост на дейността. 

CEDEFOP: Още от октомври 2017 г. е въведена схема за дистанционна работа. На 
служителите са предоставени преносими компютри и са въведени онлайн съвместни 
работни инструменти и процедури без документи на хартиен носител. Това е 
позволило на служителите да работят след 17 март 2020 г., когато е започнало 
дистанционното изпълнение на всички операции. 

Източник: Резултати от проучването на ЕСП, събеседвания със служители на агенциите и 
проверка на получената информация. 

2.43. С напредването на пандемията агенциите постепенно за изменяли и 
актуализирали своите планове, или са разработили специални планове за действие в 
извънредни ситуации, за да се справят по-добре със специфичните последствия от 
пандемията за отделните им операции и организация. Към 31 декември 2020 г. 
16 агенции са преразгледали или са планирали да преразгледат своите ПНД въз основа 
на опита, натрупан до този момент30. CEPOL например е добавила сценарий, свързан с 
пандемии, към своя план. EASA, която е регулатор в авиационния сектор, е била особено 
засегната от пандемията. Тя е взела решение да промени фокуса на своя ПНД и на 

                                                             
30 ACER, BEREC, CDT, CEPOL, CPVO, EACEA, EASA, EASME, EBA, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA, 

ETF, Европол, SRB. 
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ответните мерки към конкретни аспекти, свързани с безопасността и здравето в 
условията на COVID-19, не само по отношение на своите служители, но и по отношение 
на авиационния персонал, пътниците и другите заинтересовани страни в сектора на 
авиацията като цяло. Пет агенции— EBA, ECDC, EIOPA, Европол и EUIPO, са поръчали 
допълнителни външни оценки на управлението и организацията на предприетите 
ответни мерки.  

2.44. Всички агенции са включили действия за постепенно намаляване на мерките в 
своите планове за непрекъснатост на дейността, като например постепенното връщане 
на служителите в офисите. Повечето агенции са приели поетапен подход, обикновено 
под формата на план с четири фази (вж. каре 2.10 за пример), който позволява 
контролирано засилване или отслабване на мерките в зависимост от развитието на 
пандемията. Изпълнението на засилени или отслабени мерки има за цел да следва 
препоръките и инструкциите от националните и регионалните здравни органи, както и 
оценките на риска и насоките на Европейската комисия, ECDC и СЗО. На практика 
изпълнението се различава между отделните агенции, но това е било зависимо най-вече 
от различните национални/регионални мерки, предприети от отговорните органи. 

Каре 2.10 

Примери за фазите на план за връщане на служителите в офиса 

Източник: Отговори на проучването на ЕСП, информация, предоставена от Агенцията. 

2.45. Основната цел, обосноваваща решението за цялостна работа от дистанция, е да 
се предпазят служителите. Приоритетното значение на благосъстоянието на служителите 
е видно в множеството вътрешни документи, разгледани от ЕСП, и впоследствие беше 
потвърдено в събеседванията с ръководството на агенциите. Отражението на 
пандемията върху дейността и служителите, в т.ч. организирането на завръщането в 
офисите, е широко обсъждано и с консултативната група на EUAN относно новите начини 
на работа (вж. каре 1.2). Информацията, която EUAN сподели с ЕСП показва, че повечето 
от служителите на агенциите като цяло са се справили добре с трудната ситуация, 
предизвикана от пандемията. Статистическите данни за управлението на времето, 
изготвени от агенциите, сочат, че служителите са работили по-дълго31, за да се справят с 

                                                             
31 Участвали са 36 члена на мрежата, но понастоящем не са налични консолидирани 

данни. Заключението се основава на протоколи от заседанията на EUAN.  

На 13 май 2020 г. EASA е приела стратегия за постепенно връщане в офисите и е изготвила план за 
действие, който е съобщен на персонала. Връщането на служителите е организирано в четири етапа:

ЕТАП 0
Дистанционна 
работа като 
правило

ЕТАП 1
Предпазливо 
премахване на 
някои мерки за 
изолация

ЕТАП 2
Постепенно 
премахване на 
мерките за 
изолация

ЕТАП 3
Нова нормализация и 
общо премахване на 
ограничителните мерки
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очакваните от тях нови задачи. Обратната връзка от агенциите показва, че служителите са 
били мотивирани и са постигали резултати на ниво най-малко еквивалентно на нивото 
преди пандемията. Според констатациите на агенциите, специализирани в областта на 
условията на труд, като например Eurofound и EU-OSHA, увеличената продуктивност (и 
ангажираност на персонала) са нормални в условия на криза, но не могат да бъдат 
поддържани за дълги периоди от време. Членовете на EUAN изчисляват, че процентът на 
служителите, които са посочили, че се сблъскват с трудности, е между 10 % и 20 %. По-
долу в каре 2.11 са представени някои примери за често срещани мерки за подпомагане 
на служителите в трудния период, предприети от агенциите.  

Каре 2.11 

Мерки за подпомагане на благосъстоянието на служителите 

 
Източник: Отговори на проучването на ЕСП, информация от EUAN. 

Основните управленски процеси и текущите операции са продължили без сериозни 
сътресения, с някои изключения  

2.46. Всяка агенция има управителен съвет, който представлява най-високото ниво 
на нейното управление. Основната роля на управителния съвет е да осигурява 
стратегическа ориентация на агенцията и да извършва надзор над нейните дейности32 
След анулирането на физическите заседания на управителните съвети през втората 
половина на март 2020 г., те са били заменени от писмени процедури или са били 

                                                             
32 Наименованието на ръководните органи се различава в отделните агенции: някои 

агенции имат надзорни съвети, други — административни съвети или управителни 
съвети. Изпълнителните агенции се ръководят от управителни комитети.  

Целева страница за 
COVID-19 в интернет и 
интранет, която съдържа 
практически насоки

Редовна комуникация и 
съобщения за изразяване 
на емпатия и съчувствие от 
висшето ръководство

Мониторинг на здравословното 
състояние и благоденствието на 
служителите, в т.ч. чрез анкети

Създаване на социална 
платформа за 
служителите, която да 
улесни контактите извън 
работната среда

Програми за подпомагане 
на подхода на осъзнатост
(сесии с психолог за отделни 
лица или малки групи)

Социални срещи онлайн, 
виртуални кафе-паузи, 
редовни двустранни срещи
на ръководителите на екипи 
със служителите и онлайн 
програми за спорт

Насоки и добри практики
за продължителна 
дистанционна работа

Предлагане на 
доброволна медицинска 
и психологическа 
подкрепа онлайн

Финансов принос за офис 
оборудване за създаване 
на подходящи работни 
места у дома
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прехвърлени онлайн. В тази нова среда управителните съвети са успели да провеждат 
заседания съгласно изискванията на учредителните регламенти на агенциите и да 
приемат нормативно изискваните решения в срок. Процедурите за гласуване са се 
извършвали с помощта на специални инструменти за електронно гласуване, в т.ч. за 
ограничените или поверителни решения. Между примерите за законосъобразни 
решения, взети от агенциите по време на пандемията, са приемането на бюджети, 
изменения и прехвърляния, програмни документи, годишни отчети за дейността и 
становища относно окончателните отчети. По време на пандемията управителните 
съвети са назначили нови високопоставени служители, в т.ч. изпълнителни директори, в 
EMA, EBA, EASME и GSA. Следователно те са успели да изпълнят ефективно управленската 
си роля по време на пандемията. 

2.47. Прегледът на ЕСП показа, че агенциите са успели да осигурят непрекъснато 
изпълнение на основните си корпоративни функции (администрация, ИКТ, човешки 
ресурси и т.н.) по време на пандемията благодарение на механизмите за виртуално 
вземане на решения и дистанционна работа (вж. каре 2.12). 

Каре 2.12 

Примери за поддържане и адаптиране на основни ИТ услуги по 
време на пандемията от COVID-19 

Тъй като достъпът до помещенията на агенциите е бил ограничен за служителите и 
външните доставчици на услуги, непрекъснатостта на функционирането на 
критичните ИТ услуги е била осигурена чрез преход към дистанционно предоставяне 
на услуги, след консултации с партньорските генерални дирекции и ГД „Бюджет“. 
Това се очаква да продължи известно време, в повечето случаи до приключване на 
текущите договори. Разработката на новите договори за ИТ услуги ще вземе предвид 
по-подробно и двете възможности (на място и дистанционно), като позволи по-
голяма гъвкавост в бъдеще. 

Източник: Резултати от проучването на ЕСП, събеседвания със служители на агенциите и 
проверка на получената информация. 

2.48. Въпреки пандемията агенциите са успели да закупят стоки и услуги навреме и с 
необходимото качество и количество. ЕСП установи много малко случаи, в които 
тръжните процедури не са били успешни, не са били получени достатъчно оферти или 
някои услуги са били прекъснати или отменени. Исканията от оферентите за удължаване 
на сроковете са били одобрени без значителни закъснения. Агенциите са въвели 
процедури за електронно подаване на оферти за конкурентните тръжни процедури, 
което им е позволило да продължат тази дейност във виртуална среда33. Комисиите за 

                                                             
33 Агенциите, които все още използват система на подаване на оферти с по-ниска 

стойност на хартия, вместо това по изключение са приемали оферти по електронна 
поща до възобновяване на нормалните работни процедури. 
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оценка също са извършвали дейността си онлайн и са подписвали решенията си 
електронно или, в извънредни случаи, са потвърждавали резултатите чрез електронна 
поща. Друг пример е прилагането на временно правило след получаване на насоки от 
Европейската комисия, което е позволило сключване на договори с електронен подпис 
вместо ръчен подпис със синьо мастило до нормализирането на работните условия (вж. 
каре 2.13). 

Каре 2.13 

Пример за предприети от агенция мерки за управление на 
процедурите за обществени поръчки в отговор на пандемията от 
COVID-19  

Европол е предприела редица мерки, за да поддържа ефективното управление на 
процедурите за обществени поръчки и свързаните с тях дейности: 

o оценка на основните дейности, които организацията следва да поддържа, при 
избухването на пандемията; 

o изготвяне на уведомителни писма до определени изпълнители във връзка с 
форсмажорния характер на пандемията и отражението ѝ върху текущите 
конкретни договори и поръчки; 

o заявяване на спешни поръчки, за да се покрият извънредните нужди, 
предизвикани от пандемията (например хардуер, софтуер и оборудване); 

o предоставяне на стратегически и правни консултации относно обществените 
поръчки в кратък срок (по-специално във връзка с въпроси като защита на 
медицински данни по време на кризата, отказ от приемане на декларации за 
форсмажорни обстоятелства, разработване, поръчки и въвеждане на електронен 
подпис); 

o изменение на различни договори с цел адаптация към рисковете, свързани с 
пандемията (например промени в обхвата на договора, методите на доставка, 
дистанционна работа за консултанти). 

2.49. В своите финансови одити за финансовата 2020 г. ЕСП оцени спазването на 
правилата за обществени поръчки, в т.ч. процедурите, които потенциално биха могли да 
бъдат засегнати от пандемията34. Тази дейност е представена по-подробно в глава 3 от 
настоящия доклад.  

2.50. По отношение на обществените поръчки и договорите по време на пандемията 
ЕСП установи, че агенциите са потърсили насоки от своите партньорски генерални 
дирекции и/или ГД „Бюджет“ за отделни случаи, преди да предприемат действия. ЕСП не 
откри прекомерно използване на пряко възлагане на поръчки без състезателни 
процедури поради пандемията в сравнение с предходни години. В един случай беше 

                                                             
34 ЕСП провери 3—5 процедури за всяка агенция. 
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установено, че EASO е използвала дерогация поради изключителна неотложност 
съгласно член 11, параграф 1, буква в) от приложение 1 на Финансовия регламент, за да 
преодолее значителни смущения в доставката на лични предпазни средства по вече 
съществуващ договор. Това не е засегнало законосъобразността и редовността на 
обществената поръчка. ЕСП заключава, че правилата за обществени поръчки като цяло са 
били спазени, с няколко конкретни изключения (вж. каре 2.14). 

Каре 2.14 

Примери за неспазване на правилата за обществени поръчки, 
пряко свързани с пандемията от COVID-19 

EIOPA: на 19 май 2020 г. Органът е сключил договор за присъствени курсове за 
обучение. Към този момент пандемията все още е била в разгара си, а 
ограниченията за събития с физическо присъствие на участниците вече са били 
известни. През август 2020 г. Органът е подписал изменение на договора, в което се 
предвиждат нови елементи — предоставяне на виртуални курсове за обучение. За 
тези виртуални курсове е била определена фиксирана цена, която е била по-висока 
от цената за присъствените курсове на място, посочена в първоначалния договор. 
Тези промени представляват нови договорни условия. Ако са били включени в 
първоначалната процедура за възлагане на поръчка, те потенциално биха привлекли 
повече оференти, предвид липсата на географски ограничения, наложени от 
нуждата обученията да се провеждат на място, и по-конкурентни ценови оферти. 
Изменението на договора не е в съответствие с Директива 2014/24/ЕС35и поради 
това е нередовно. 

CEPOL: Агенцията е платила такса за анулиране на резервация във хотел във връзка с 
обучение, планирано през септември 2020 г. в Будапеща. Обучението е анулирано в 
резултат на ограниченията, свързани с COVID-19. Ако в рамковото споразумение 
Агенцията беше включила клауза за форсмажорни обстоятелства, тя би могла да 
анулира резервацията без заплащане на такса. В този случай CEPOL не е защитила 
ефективно финансовите интереси на ЕС. 

Източник: Финансов одит на ЕСП за 2020 г. 

2.51. ЕСП отбеляза редица смущения в процедурите за набиране и подбор на 
персонал поради мерките за изолация и ограниченията на движението, въведени през 
март 2020 г. (вж. каре 2.15 за примери). От средата на април 2020 г. повечето агенции са 
успели да възобновят и продължат набирането на персонал, когато са били въведени 
онлайн процедури, осигуряващи гладкото протичане на подбора и процедурите за 
въвеждане в длъжност на новите служители. Въпреки че решенията за дистанционна 
работа са позволили на изключително важните процедури за набиране на персонал да 
продължат, налице са и някои проблеми. Няколко агенции са описали процеса като 
тромав и времеемък, като са посочили, че процедурите първоначално са били засегнати 

                                                             
35 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 94, 28.3.2014 г., 

стр. 65). 
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от технически проблеми, като например проблеми при свързването, или от неочаквани 
отсъствия на кандидатите, и са изтъкнали предизвикателствата, свързани с въвеждането 
в длъжност на новите служители във виртуална среда. Друго предизвикателство при 
дистанционните тестове са били трудностите за кандидатите да демонстрират 
определени умения онлайн. 

2.52. Фактът, че набирането на персонал е било по-бавно в началото на 2020 г. 
създава риск от затруднения в областта на човешките ресурси в бъдеще, с растящ брой 
бъдещи служители, които ще имат нужда от адекватни (виртуални) процедури за 
въвеждане в длъжност, създаване на лични досиета, обучение и оценка. Натискът ще 
бъде особено сериозен за агенциите, които набират по-голям брой служители, като 
например Фронтекс (вж. каре 2.15); за по-малките агенции проблемът няма да бъде 
толкова сериозен. 

Каре 2.15 

Отражение на пандемията върху набирането на персонал 

Фронтекс: общото забавяне на набирането на персонал, предизвикано от 
пандемията, е забавило процедурите за назначаване на 40 наблюдатели на 
основните права, което се изисква от Регламент (ЕС) 2019/189636 и следва да бъде 
извършено до 31 декември 2020 г. Към момента на извършване на одита не беше 
назначен нито един наблюдател. Тази ситуация създава значителен риск за 
операциите и репутацията на агенцията. 

EASO: на 28 февруари 2020 г. изпълнителният директор е отменил всички планирани 
събеседвания в рамките на подбора на персонал. Всичките общо 161 кандидати, 
поканени на интервю и тестове в Малта, са били информирани за това. Отмяната на 
интервютата е причинила закъснение от един месец за всички процедури за подбор 
и затруднения поради притока на новопостъпващи служители в по-късен етап.  

Източник: Отговори на проучването на ЕСП. 

2.53. Рисковете, свързани с процедурите за подбор, са били смекчени. Заявленията 
са били подавани по електронен път до функционални електронни пощи, създадени за 
тази цел, а събеседванията са били организирани дистанционно (онлайн, чрез 
използване на програмите Teams, Outlook или Skype). Писмените тестове са били 
проведени онлайн или чрез индивидуален контакт между кандидата и представител на 
служба „Човешки ресурси“, или са били наблюдавани от външен изпълнител. Членовете 
на комисиите за оценка са могли да провеждат виртуални заседания и да одобряват 
документи и решения чрез електронен подпис или електронна поща.  

                                                             
36 Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 295, 

14.11.2019 г., стр. 1). 
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2.54. Опитът на агенциите в областта на подбора на персонал и процедурите за 
оценка до момента не е еднозначен. Той зависи, например, от това дали агенциите 
приемат голям или малък брой нови служители, както и от мерките за изолация, 
вътрешните човешки ресурси и зависимостта от външни доставчици на услуги.  

2.55. Друго предизвикателство, предизвикано от пандемията, е свързано с 
изискването кандидатите да преминат през медицински преглед преди постъпване на 
работа. В някои държави достъпът до медицински услуги е бил прекъснат поради 
стриктните мерки за изолация. В други случаи агенциите са разчитали на медицинската 
служба на Европейската комисия в Брюксел, която е била затворена за известно време. 
Това е засегнало тези агенции, които са планирали да я използват за медицински 
прегледи преди назначаване на работа на нови служители. Следвайки получените от 
Европейската комисия инструкции, агенциите са се съгласили да отложат тези проверки, 
като са предложили на кандидатите договори под условие, което им е дало повече 
време да организират прегледите. Прегледът на ЕСП показа, че 15 агенции (37 %) са 
използвали тази възможност, за да продължат да набират служители37. Ако кандидатите 
не преминат през преглед в рамките на посочения срок — обикновено до края на 
изпитателния период, договорите им стават невалидни.  

Агенциите са продължили да изпълняват мандатите си въпреки пандемията от COVID-
19, макар и по-бавно 

2.56. Въпреки че е трудно да се изолират напълно ефектите от пандемията, ЕСП 
може да заключи, че тя е засегнала в различна степен основната дейност на всички 
агенции.  

2.57. Като обща бележка може да се посочи, че пандемията е ускорила промяната в 
методите на работа, което е довело до бюджетни икономии в няколко области. 
Бюджетите на всички агенции за служебни пътувания и разходи, свързани с пътувания, 
не са били използвани изцяло. При някои агенции неизползваният дял възлиза на близо 
90 %. Икономии са реализирани и от забавянето или анулирането на процедури за 
набиране на персонал, медицински прегледи преди назначаване и присъствени срещи, 
както и от провеждането на обучения онлайн. Също така е намаляло силно търсенето на 
услуги за кетъринг в столови, почистване и комунални услуги като вода и електричество в 
офис сградите, както и за услуги за сигурност. 

2.58. Агенциите са преразгледали своите бюджети и цели, променили са 
приоритетите и са преразпределили средства към други области, за да избегнат 
прекомерното анулиране на бюджетни кредити в края на годината, въпреки че бяха 
открити някои слабости в тази област (вж. точки 2.32 и 2.33). Това забавяне на дейността 
                                                             
37 ACER, BEREC, CPVO, EBA, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, Евроюст, Фронтекс, 

GSA, INEA, SRB.  
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и промяната в работните методи с все по-малко служебни пътувания и физически 
заседания все пак е видно в редица бюджетни съкращения в одобрените бюджети на 
агенциите за 2020 г. и в последващите връщания на бюджетни кредити към Европейската 
комисия. Друг показател е общото увеличение, което се наблюдава в размера на 
пренесените бюджетни кредити от финансовата 2020 за финансовата 2021 година в 
сравнение с предходната година. 

2.59. ЕСП посочва, че някои агенции, които получават такси (ECHA, EASA и ERA), са 
отбелязали увеличена нестабилност при фактурирането и събирането на таксите, което е 
засегнало бюджетното им планиране и финансовата им стабилност като цяло. Например, 
значителен спад на приходите от такси през 2020 г. е докладван от ECHA (7,0 млн. евро 
по-малко от първоначално предвиденото са събрани от такси по Регламента REACH) и 
EASA (3,2 млн. евро по-малко приходи от такси в сравнение с 2019 г.). 

2.60. По отношение на работните програми и дейности, пандемията е предизвикала 
значителна промяна на приоритетите за ресурсите и планираните дейности в посока към 
дейности, свързани с COVID-19. Най-значимите примери могат да бъдат посочени в 
областта на политика, свързана със здравето (ECDC, EMA). За ECDC, съгласно извършената 
външна оценка38 (вж. също каре 2.7), пандемията е най-сериозното извънредно събитие, 
свързано с общественото здраве, с което Агенцията е трябвало да се справи от 
създаването си през 2004 г. През 2020 г. мерките на ЕС в отговор на COVID-19 са се 
превърнали в основна дейност за ECDC, като са заели основната част от времето и 
ресурсите на Агенцията39. EMA е преминала през основна трансформация на средата, в 
която извършва дейността си. По-конкретно, пандемията е засегнала цялата Европейска 
регулаторна мрежа за лекарствата (ERMN)40, което е наложило EMA да подобри 
координацията на регулаторната мрежа на ЕС и да ускори процедурите в комитетите за 
продукти, свързани с COVID-19. През ноември 2020 г. Европейската комисия също така е 
предложила нов регламент, който следва да допълни и укрепи настоящите основни 
задачи на Агенцията, както и да разшири нейния мандат, за да улесни координирания 
отговор на ниво ЕС на кризи в областта на здравето41. 

                                                             
38 Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey, 

ноември 2020 г. 

39 Съгласно своя Годишен отчет за дейността за 2020 г. Центърът е трябвало да отмени 
или отложи 35 % от продуктите и услугите, първоначално планирани за 2020 г., и да 
пренасочи ресурси към действия, свързани с COVID-19. 

40 EMRN е мрежа от национални компетентни органи в държавите — членки на ЕС, и 
Европейското икономическо пространство (ЕИП), които си сътрудничат с EMA и 
Европейската комисия.  

41 Окончателен програмен документ на EMA за периода 2021—2023 г. 
(EMA/53919/2021). 
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2.61. Агенциите, изпълняващи политиките на ЕС в други области, също са засегнати. 
Фронтекс например не е успяла да изпълни планирани дейности по връщане поради 
ограниченията за пътуване в световен мащаб и е отбелязала 52,5 % намаление на 
първоначално одобрения бюджет за операции по връщане през 2020 г. Планираните 
дейности на място на Eurofound за целите на Седмото европейско проучване на 
условията на труд са били значително променени, което е попречило на възможността за 
анализ на тенденциите в условията на труд в продължение на над 20 години. EASA, EMSA 
и ERA също са извършили спешни промени в своите приоритети, тъй като от тях се е 
изисквало да предоставят нови насоки, чрез които да се гарантира, че секторите на 
транспорта и мобилността спазват европейските мерки и протоколи за осигуряване на 
безопасността и здравето като пряко последствие от пандемията.  

2.62. ЕСП счита, че агенциите са предприели адекватни действия и бързо са 
адаптирали дейността си към условията на пандемия. Те са постигнали това чрез мерки 
за ускорена цифровизация, по-добро сътрудничество и подобряване на начина, по който 
са обменяли информация, за да останат оперативни (вж. каре 2.16).  

Каре 2.16 

Примери за добри практики, които следва да бъдат продължени 

ЕСП държи да подчертае редица добри практики, които агенциите на ЕС следва да 
продължат да поддържат и при постепенното нормализиране на ситуацията. 

o Да се продължи включването на извлечените от пандемията изводи в прегледите 
и процедурите за непрекъснатост на дейността. 

o Да се продължи процеса на цифровизация, ускорен от пандемията, например 
чрез въвеждане на изцяло цифрови работни потоци и технически решения за 
работните места. 

o Да се продължи разработването на онлайн мерките за благосъстоянието на 
персонала и инструментите за професионално развитие, въведени по време на 
пандемията. 

o Да се продължи адаптирането на процедурите за оценка на персонала и 
показателите за резултатите на персонала към виртуална/хибридна работна 
среда. 

o Да се продължи адаптирането на планирането и целите, така че те да отразяват 
дейността и предоставянето на услуги от агенциите на ЕС в условията на COVID-19 
и след това. 
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Агенциите проследяват действията, предприети във връзка с 
одитните констатации от предходни години 

2.63. ЕСП представя информация за състоянието на предприетите от агенциите 
действия във връзка с отправените констатации от предходни години. Фигура 2.7 
показва, че по отношение на 174 констатации, по които не са били предприети действия 
в края на 2019 г., в повечето случаи корективните мерки са приключени или продължават 
да се изпълняват през 2020 г. За 31 агенции42 ЕСП докладва по 86 констатации, по които 
действията са предстоящи или текущи. По отношение на 14-те констатации, по които не 
са предприети действия, в 4 случая необходимите корективни действия не са били 
(изцяло) под контрола на съответната агенция. 

Фигура 2.7 — Действия на агенциите за проследяване на 
констатации от предходни години 

 
Източник: ECA. 

  

                                                             
42 ACER, BEREC, Cedefop, CEPOL, Chafea, CPVO, EASA, EASME, EASO, EBA, ECHA, EIGE, EIOPA, 

EIT, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EFSA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, 
Евроюст, Европол, FRA, Фронтекс, GSA и REA. 
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Други публикации, свързани с 
агенциите, изготвени от ЕСП  
2.64. Освен одитните доклади, посветени конкретно на агенциите, през 2020 г. ЕСП 
изготви и редица специални доклади относно изпълнението на политиките на ЕС, които 
засягат редица агенции (фигура 2.8). 
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Фигура 2.8 — Други специални доклади на ЕСП от 2020 г., които 
разглеждат въпроси, свързани с агенциите43 

 
Източник: ECA. 

                                                             
43 През 2021 г. Одитен състав III („Външни действия, сигурност и правосъдие“) изготви 

Специален доклад № 8/2021 „Подкрепата от Фронтекс за управлението на външните 
граници на ЕС все още не е достатъчно ефективна“ 

Специален доклад № 26/2020
„Действията на ЕС за опазване на 
морската среда са с широк обхват, 
но без задълбоченост“

Специален доклад № 5/2020
„Устойчиво използване на 
продукти за растителна защита —
налице е ограничен напредък при 
измерването и намаляването на 
рисковете“

Специален доклад № 18/2020
„Схемата на ЕС за търговия с 
емисии — необходимо е 
безплатното разпределяне на 
квоти да бъде по-добре насочено“

Специален доклад № 15/2020
„Опазване на дивите насекоми 
опрашители в ЕС — инициативите 
на Европейската комисия не са 
постигнали резултати“

Одитен състав I
Устойчиво използване 
на природните ресурси

Одитен състав II
Инвестиции за 
сближаване, растеж и 
приобщаване

Функция 1а от 
МФР

Функция 2 от 
МФР

Функция 3 от 
МФР

Самофинансиращи се

EASME
Специален доклад № 1/2020
„Действията на ЕС във връзка с 
екопроектирането и енергийното 
етикетиране — важният принос за 
повишаване на енергийната ефективност 
е ограничен от сериозни забавяния и 
неспазвания на изискванията“

Специален доклад № 4/2020
„Прилагане на нови технологии за 
повърхностни изображения при 
мониторинга на Общата селскостопанска 
политика — цялостният напредък е 
устойчив, но с по-бавно темпо при 
мониторинга на климатичните изменения 
и околната среда“

Специален доклад № 6/2020
„Устойчива градска мобилност в ЕС —
не е възможен съществен напредък без 
ангажираност на държавите членки“

Специален доклад № 10/2020
„Транспортни инфраструктури 
в ЕС — необходимо е ускорено 
изпълнение на мегапроектите, 
за да се постигнат в срок 
ефектите от Европейската 
основна мрежа“

EEA

EEA

EFSA

EFSA EEA

EEA

EEA GSA, REA

EEA

INEA

Специален доклад № 9/2020
„Основна пътна мрежа на ЕС —
продължителността на пътуване е 
скъсена, но мрежата все още не 
функционира напълно“

INEA

Специален доклад № 11/2020
„Енергийна ефективност на сградите —
все още не се акцентира достатъчно 

върху разходната ефективност“

EEA

Специален доклад № 13/2020
„Биологичното разнообразие в 
земеделските земи продължава да 
намалява въпреки приноса на ОСП“
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Одитен състав II
Инвестиции за 
сближаване, растеж
и приобщаване

EASME

Специален доклад № 12/2020
„Европейски консултантски център 
по инвестиционни въпроси —
създаден да стимулира 
инвестициите в ЕС, но все още с 
ограничено въздействие“

Одитен състав IV
Регулация на пазара и 
конкурентоспособна 
икономика

Одитен състав V
Финансиране и 
административно 
управление на ЕС 

EASME

Специален доклад № 2/2020
„Инструментът за МСП в действие –
ефективна и иновативна програма, 
изправена пред 
предизвикателства“

ВСИЧКИ

Специален доклад № 22/2020
„Бъдещето на агенциите на ЕС —
съществува потенциал за по-голяма 
гъвкавост и сътрудничество“

SRB

Специален доклад № 21/2020
„Необходима е проверка за пригодност 
на контрола на държавната помощ за 
финансовите институции в ЕС“

Специален доклад № 25/2020
„Съюзът на капиталовите пазари —
бавно начало към постигането на 
амбициозна цел“

Функция 1а от 
МФР

Функция 2 от 
МФР

Функция 3 от 
МФР

Самофинансиращи се

EBA

ВСИЧКИ ВСИЧКИ ВСИЧКИ EASME, EIOPA, EBA

Становище № 4/2020
Становище относно предложение 2020/0101 (COD) за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства 
и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, 
предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката 
(REACT-EU); и относно измененото предложение 2018/0196 (COD) за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови 
правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна 
сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите

Европол, Евроюст



74 

 

Отговор на Мрежата на агенциите на 
ЕС 
1.22. EUIPO подчертава решението на законодателите, което беше потвърдено по време 
на последната законодателна реформа. Съгласно член 176, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на 
Европейския съюз (РМЕС) „бюджетният комитет освобождава изпълнителния директор 
от отговорност за изпълнението на бюджета“. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета се основава в голяма степен на докладите на ЕСП. 

CPVO изтъква, че административният съвет на Органа се явява неговият бюджетен орган. 
Приложимата разпоредба е посочена в член 109 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета 
от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения. 

Единният съвет за преструктуриране посочва, че също е изцяло самофинансираща се 
агенция. Бюджетът и щатното разписание на ЕСП се одобряват на пленарната му сесия по 
предложение на председателя на Съвета в съответствие с член 61 от Регламент (ЕС) 
№ 806/2014. 

2.23. Мрежата на агенциите на ЕС (EUAN) приветства годишния доклад на Европейската 
сметна палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2020 година. Мрежата изразява 
съгласие, че трябва да се постави по-силен акцент върху темите за вътрешен контрол в 
рамките на интегрираните системи за управление. През април 2021 г. беше създадена 
работна група по въпросите на вътрешния контрол. Целите на работната група включват 
обмен на знания за улесняване на по-доброто интегриране и координиране на 
въпросите, свързани с вътрешния контрол, в цялостната система за управление на 
агенциите, за повишаване на ефективността и ефикасността на въпросите, свързани с 
вътрешния контрол, чрез обмен на най-добри практики, рамки, методики и подходи в 
рамките на EUAN.  

2.21., 2.35. EUAN приема предварителните констатации и наблюдения на Палатата, по-
специално в областта на управлението на обществените поръчки, процедурите за 
набиране на персонал и управлението на бюджета. Членовете на EUAN се ангажират 
непрекъснато да подобряват своите политики и процедури. Мрежата желае да 
подчертае, че предварителните констатации и наблюдения се различават за отделните 
агенции и поради това Мрежата се позовава на индивидуалните отговори на агенциите 
във връзка с декларациите за достоверност.  

Каре 2.8 Работен поток 1 на EMA относно терапевтичните ответни действия включваше 
също създаването на работната група на EMA за противодействие на пандемията от 
COVID-19, която е в центъра на усилията да се даде възможност на EMA,европейската 
регулаторна мрежа за лекарствата и Европейската комисия да предприемат бързи и 
координирани регулаторни действия по време на пандемията във всички държави — 
членки на ЕС. Работен поток 2 относно веригата на доставки включваше стартирането на 
„Изпълнителната ръководна група на ЕС по въпросите за недостига на лекарства, 
причинен от сериозни събития“, заедно с европейската регулаторна мрежа за 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/emas-governance-during-covid-19-pandemic#covid-19-ema-pandemic-task-force-section
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/emas-governance-during-covid-19-pandemic#covid-19-ema-pandemic-task-force-section
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/european-medicines-regulatory-network
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/european-medicines-regulatory-network


75 

 

лекарствата, председателствана от Европейската комисия, с цел да се осигури 
стратегическо лидерство за спешни и координирани действия и да се предотврати и 
смекчи прекъсването на доставките по време на пандемията 

2.39. Вследствие на одита, на 31 май 2021 г. Службата одобри план за непрекъснатост на 
дейността. 

Каре 2.15. Процедурата по набиране на персонал беше преустановена само за период от 
един месец. EASO продължи да набира персонал с високо темпо чрез дистанционна 
процедура за подбор. Въпреки усложненията, свързани с пандемията, EASO успя да 
назначи 86 редовни служители през 2020 г., което направи годината най-успешна по 
отношение на набирането на персонал за Службата. 
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Глава 3  

Декларации за достоверност 

и други одитни резултати, специфични за 

различните агенции 
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3.1. Информация в подкрепа на 
декларациите за достоверност 

Основание за изразяване на становище 

3.1.1. Европейската сметна палата (ЕСП) извърши своя одит в съответствие с 
международните одитни стандарти и етичните кодекси на Международната федерация 
на счетоводителите (IFAC) и международните стандарти на ИНТОСАЙ (МСВОИ). Нашите 
отговорности съгласно тези стандарти са описани подробно в раздела „Отговорности на 
одитора“ от доклада. Европейската сметна палата е независима институция по смисъла 
на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, публикуван от Съвета за 
международни етични стандарти на счетоводителите (СМЕСС), и се придържа към 
етичните изисквания, приложими към извършвания от нея одит. Тя е изпълнила другите 
си етични задължения в съответствие с тези изисквания и с Кодекса на СМЕСС. Считаме, 
че събраните одитни данни са достатъчни и подходящи за обосноваване на нашето 
становище. 

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо 
управление 

3.1.2. В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовите регламенти на 
агенциите ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите на 
агенциите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния 
сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Това 
включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, 
необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не 
съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от 
грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на 
дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с 
официалните изисквания в приложимата нормативна уредба. Ръководството на 
агенциите носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и 
редовността на операциите, свързани с отчетите. 

3.1.3. При изготвянето на отчетите ръководството следва да оцени способността на 
агенциите да продължат да функционират като действащо предприятие. То трябва да 
оповестява, ако е приложимо, информация, свързана със статута на агенциите на 
действащо предприятие, и да използва счетоводна отчетност въз основа на принципа на 
действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира 
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предприятието или да прекрати неговата дейност, или когато на практика няма друга 
алтернатива, освен да постъпи по този начин. 

3.1.4. Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху 
процедурата за финансово отчитане на агенциите. 

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите 
и на операциите, свързани с тях 

3.1.5. Целта на Европейската сметна палата е да получи достатъчна увереност, че 
отчетите на агенциите не са засегнати от съществени неточности и че операциите са 
законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит тя също така следва да 
представи на Европейския парламент и на Съвета, или на другите съответни органи за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, декларации за 
достоверност относно надеждността на отчетите на агенциите, както и относно 
законосъобразността и редовността на операциите. „Достатъчна увереност“ означава 
високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще 
бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с 
приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. 
Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се 
очаква, че взети индивидуално или заедно могат да повлияят на икономическите 
решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети. 

3.1.6. В областта на приходите ЕСП проверява субсидията, получена от Европейската 
комисия или сътрудничещите държави, и прави преглед на процедурите на агенциите за 
събиране на такси и други приходи, ако е приложимо. 

3.1.7. В областта на разходите ЕСП проверява операциите по извършване на 
плащания, след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази проверка 
включва всички категории плащания (включително извършените за закупуване на 
активи), които са различни от авансовите плащания, към момента на тяхното 
извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на 
финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а агенциите 
приемат тези доказателства и уравнят авансовото плащане, през същата година или по-
късно. 

3.1.8. В съответствие с МОС и МСВОИ по време на целия одит ЕСП упражнява 
професионална преценка и поддържа отношение на професионален скептицизъм. Тя 
също така:  

o идентифицира и оценява рисковете от съществени неточности в отчетите или 
съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на 
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Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки; 
разработва и изпълнява одитни процедури в отговор на тези рискове и получава 
одитни доказателства, които са достатъчни и подходящи като база за 
предоставяните от нея становища. Рискът да не бъдат разкрити съществени 
неточности или несъответствия е по-голям, когато те произтичат от измами, 
отколкото от грешки, тъй като измамата може да включва тайно споразумение, 
фалшификация, преднамерен пропуск, неточно представяне на информация или 
пренебрегване на вътрешния контрол; 

o запознава се с вътрешния контрол, свързан с конкретния одит, с оглед разработване 
на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на 
становище относно ефективността на вътрешния контрол; 

o прави оценка на уместността на използваните счетоводни политики и на 
основателността на счетоводните разчети и свързаните с тях оповестявания, 
направени от ръководството; 

o Формулира заключение относно уместността на използването от ръководството на 
счетоводно отчитане на база действащо предприятие и, въз основа на получените 
одитни доказателства, заключава дали е налице съществена несигурност, свързана 
със събития или условия, които могат да породят значими съмнения относно 
способността на съответната агенция да продължи да функционира като действащо 
предприятие. Ако ЕСП заключи, че е налице съществена несигурност, тя трябва да 
обърне внимание в своя одитен доклад на свързаните с това оповестявания в 
отчетите или, в случай че тези оповестявания са недостатъчни, да измени своето 
становище. Заключенията на ЕСП се основават на одитни доказателства, получени 
до датата на изготвяне на одитния доклад. Бъдещи събития или условия обаче 
могат да принудят съответната организация да преустанови съществуването си като 
действащо предприятие; 

o оценява цялостното представяне, структурата и съдържанието на отчетите, в т.ч. 
оповестяванията, както и дали отчетите представят съответните операции и събития 
по достоверен начин; 

o получава достатъчни и уместни одитни доказателства във връзка с финансовата 
информация за агенциите, за да изрази становище относно отчетите и свързаните с 
тях операции; ЕСП носи отговорност за управлението, контрола и изпълнението на 
одита. Тя единствена носи отговорност за изразеното от нея одитно становище; 

o взема предвид резултатите от одита на отчетите на агенциите, извършен от 
независим външен одитор, в съответствие с член 70, параграф 6 от Финансовия 
регламент на ЕС, когато е приложимо. 

Наред с други въпроси, ЕСП информира ръководството относно планирания обхват и 
график на одита и значимите одитни констатации, включително относно евентуалните 
значителни недостатъци на вътрешния контрол, установени по време на одита. Тя 
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определя кои от въпросите, разисквани с агенциите, са от най-голямо значение при 
одита на отчетите за настоящия период и следователно представляват основни одитни 
въпроси. ЕСП описва тези въпроси в своя одитен доклад, освен ако по силата на 
действащ закон или регламент се забранява публичното им оповестяване, или когато в 
изключително редки случаи бъде взето решение, че даден въпрос не трябва да бъде 
разглеждан в доклада на ЕСП, тъй като основателно може да се очаква неблагоприятните 
последствия от оповестяването на тази информация да бъдат повече от ползите за 
обществения интерес. 



 

RAS-Agencies_2020-BG.doc 21.9.2021 

 
Агенции, финансирани по 
подфункция 1а от МФР — 

„Конкурентоспособност за растеж и 
работни места“ 
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3.2. Агенция на Европейския съюз за 
сътрудничество между регулаторите 
на енергия (ACER) 

Въведение 

3.2.1. Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“ или 
„АСЕR“) със седалище в Любляна е създадена с Регламент (ЕО) № 713/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета44. Основната задача на Агенцията е да подпомага 
националните регулаторни органи в изпълнението на ниво ЕС на регулаторните задачи, 
осъществявани от тях в държавите членки, и при необходимост да координира тяхната 
дейност. С Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар 
(REMIT)45 на Агенцията, както и на националните регулаторни органи, се възлагат 
допълнителни отговорности в областта на мониторинга на европейския пазар за 
търговия на едро с енергия. На фигура 3.2.1 са представени основни данни за 
Агенцията46. 

Фигура 3.2.1 — Основни данни за Агенцията 

* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 
предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
44 OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1. 

45 Регламент № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 326, 8.12.2011 г., 
стр. 1), който възлага важна роля на Агенцията за упражняване на надзор върху 
пазарите за търговия на едро с енергия в цяла Европа. 

46 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.acer.europa.eu. 

19

20

Бюджет (в млн. евро)*

95

105

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.acer.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.2.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.2.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.2.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между 
регулаторите на енергия, които се състоят от финансови отчети47 и отчети за 
изпълнението на бюджета48 за финансовата година, приключила на 
31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
47 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

48 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.2.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.2.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и 
редовността на плащанията, свързани с отчетите 

3.2.7. В своя одитен доклад за финансовата 2019 година ЕСП заключи, че 
няколко конкретни договора по рамково споразумение за ИТ услуги са нередовни, 
тъй като не е проведена състезателната процедура за възлагане на обществена 
поръчка. По-специално, някои от заявените стоки и услуги не са били отразени в 
ценовите листи на подадените оферти по споразумението. Извършените през 2020 г. 
плащания за стоките и услугите извън ценовите листи по рамковото споразумение 
възлизат на 752 654 евро (3,71 % от общия размер на наличните кредити за 
плащания за 2020 г.). ЕСП взема предвид факта, че след изразените констатации 
през 2019 г. Агенцията е изготвила план за действие, чието изпълнение се 
наблюдава редовно от нейното ръководство. 
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Становище с резерви относно законосъобразността и редовността на плащанията, 
свързани с отчетите 

3.2.8. С изключение на последиците от въпросите, описани в раздела 
„Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и 
редовността на плащанията, свързани с отчетите“, Европейската сметна палата 
счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 
2020 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти. 

Други въпроси 

3.2.9. ЕСП обръща внимание на факта, че за разлика от другите институции 
(като например Европейската комисия) Агенцията не е приела вътрешни правила, за 
да осигури непрекъснатост на правомощията в случаите, когато оправомощаващият 
или оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити напуска заеманата 
длъжност. 

Функцията на разпоредителя с бюджетни кредити е различна в агенциите и в 
институциите. Самите институции имат функция на разпоредител с бюджетни и 
делегират съответни отговорности на членове на своя персонал. Генералните 
директори и генералните секретари на институциите са само оправомощени 
разпоредители с бюджетни кредити. Различна е ситуацията в агенциите, където 
функцията на разпоредител с бюджетни кредити е възложена на изпълнителния 
директор, който е отговорен за изпълнението на бюджета. 

Новият изпълнителен директор на Агенцията е встъпил в длъжност на 1.1.2020 г. Той 
обаче е потвърдил оправомощаването с обратно действие на двама членове на 
персонала на 18.12.2020 г. Това означава, че за почти цяла година тези членове на 
персонала са одобрявали операции въз основа на правомощията, възложени им от 
предишния изпълнителен директор. Това представлява сериозна слабост на 
вътрешния контрол. След одита на ЕСП Агенцията се е ангажирала да приеме 
правила за изпълнение, насочени към преодоляване на посочените проблеми. 

3.2.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.2.11. Агенцията е имала високо равнище на пренесени бюджетни кредити в 
продължение на няколко години. През 2020 г. равнището на пренесените бюджетни 
кредити за задължения е било високо по два бюджетни дяла: дял II (сгради и свързани с 
тях разходи) и дял III (оперативни разходи). За дял II пренасянията са в размер на 1,5 млн. 
евро или 44 % от общата сума по този дял (0,8 млн. евро или 31 % през 2019 г.). За дял II 
пренасянията са в размер на 1,4 млн. евро или 36 % от общата сума по този дял (1,9 млн. 
евро или 46 % през 2019 г.). Пренесените бюджетни кредити се отнасят главно за услуги, 
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свързани с хардуер за информационно-технологични системи, и за консултантски услуги 
в тази сфера. Те са обусловени само отчасти от естеството на основните дейности на 
Агенцията, които включват поддръжката, експлоатацията, подкрепата и разработването 
на ИТ системите на REMIT — задачи, които обхващат няколко месеца и могат да 
продължат и след края на годината. Въпреки това за значителна част (19 %) от 
пренесените за 2021 г. бюджетни кредити по дял II са поети задължения през декември 
2020 г., като това е обосновано само донякъде (например закупуването на услуги за 
разработване на ИТ елементи е поръчано през декември 2020 г. и Агенцията е 
използвала за това 67 895 евро от бюджета за финансовата 2020 г., вместо да го отнесе 
към бюджета за 2021г., както следва). Това предполага наличието на структурен 
проблем. За да намери решение, Агенцията следва да подобри допълнително 
планирането на бюджета и цикъла на неговото изпълнение. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.2.12. През финансовата 2019 г. ЕСП изрази констатации относно нередовна 
процедура по набиране на персонал в Агенцията. През 2020 г. отново извършихме одит 
на процедурите за набиране на персонал и установихме някои слабости във вътрешния 
контрол. Те засягат механизмите за оценка на кандидатите, но не поставят под въпрос 
законосъобразността или редовността на одитираните процедури. Петима кандидати са 
били погрешно оценени като допустими и вследствие на това са били допуснати до 
процедурата на подбор. Това обаче не се е отразило на крайния резултат от процедурата, 
тъй като тези кандидати не са постигнали необходимите резултати, за да бъдат поканени 
на интервю. В друг случай един кандидат е бил поканен на интервю въпреки факта, че в 
кандидатурата не е било посочено какви езици владее, както се е изисквало от 
обявлението за свободна длъжност. И при двете одитирани процедури не е бил 
определен подробен метод за оценка. Това е довело до непоследователно оценяване на 
някои от кандидатите от страна на отделните членове на комисията за подбор. В друга 
процедура двама от членовете на комисията за подбор не са попълнили правилно 
декларациите за потенциален конфликт на интереси. Поради това не е осигурена пълна и 
надеждна одитна следа, което показва слабости във вътрешния контрол на Агенцията. 
Такива слабости могат да изложат Агенцията на висок репутационен и финансов риск, 
особено в случай на жалби или правни действия от страна на неуспелите кандидати. 

ACER следва да подобри значително процедурите си за подбор и набиране на служители 
и стриктно да прилага съществуващите контроли, за да осигури пълно спазване на 
принципите на равностойно третиране и на приложимите правила и регламенти. 
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Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.2.13. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2016 Агенцията може да обмисли въвеждането на диференцирани бюджетни кредити с цел по-
добро отразяване на многогодишното естество на операциите. Текущи 

2017 Центърът за аварийно възстановяване на данни на Агенцията се намира на същото място, както 
и оригиналните данни. Завършени 

2017 Електронни обществени поръчки: към края на 2017 г. Агенцията все още не е въвела нито един 
от ИТ инструментите, разработени от Европейската комисия. Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2019 

Агенцията е подписала рамково споразумение за ИТ системи и консултантски услуги, което се 
основава на каскаден принцип и се състои от две партиди, с максимална стойност от 25 млн. 
евро. 61,3 % от всички плащания през 2019 г., извършени в рамките на партида 1, не са били 
посочени в ценовата листа по споразумението. Агенцията е сключила преки договори за тези 
елементи, без състезателна процедура.  

Съгласно разпоредбите на Финансовия регламент Агенцията не е следвало да сключва 
споразумение на каскаден принцип при тези обстоятелства. Вместо това тя е следвало да 
открие състезателна процедура. Следователно съответните конкретни договори са нередовни. 
Нередовните плащания за позиции, които не са включени в ценовите листи по партида 1 от 
рамковото споразумение, възлизат на 975 708 евро през 2019 г. 

Текущи 

2019 
Агенцията е сключила пряк договор, без да извърши състезателна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или анализ на пазара. Това е в противоречие с Финансовия регламент, 
поради което съответното плащане е нередовно. 

Завършени 

2019 

ACER е провела процедура за набиране на персонал, за да запълни една свободна длъжност. 
Агенцията обаче е изчислила неправилно точките в оценката, което е довело до 
необоснованото избиране на един кандидат. Това противоречи на принципа на равностойно 
третиране и показва неуспех в прилагането на ефективен вътрешен контрол.  

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2019 

ЕСП откри доказателства, които предполагат, че Агенцията е използвала временни работници, 
за да компенсира липсата на пряко наети служители. Всички временни работници, с 
изключение на един, работещи в ACER, са изпълнявали дългосрочни задачи. Агенцията следва 
да направи необходимото постоянните и текущите задачи да се изпълняват от пряко наети 
служители, а не от временни работници. 

Текущи 

2019 

Нивото на пренесените бюджетни кредити в Агенцията е било високо, като това е било 
обосновано само отчасти. Това предполага наличието на структурен проблем. За да намери 
решение, Агенцията следва да подобри в още по-голяма степен планирането на бюджета и 
цикъла на неговото изпълнение. 

Текущи 

2019 

ACER не е спазила принцип 12 за вътрешен контрол от своята собствена рамка за вътрешен 
контрол, съгласно който Агенцията трябва да документира отклоненията от правилата и 
процедурите в своя регистър на изключенията. Това подкопава прозрачността и ефективността 
на системите за вътрешен контрол на Агенцията. 

Текущи 
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Отговори на Агенцията 
3.2.7. Агенцията прие констатациите на Палатата за завишени плащания за стоки и услуги 
извън ценовите листи по договора за 20 млн. евро. В самото начало тя отбелязва, че 
естеството на услугите по настоящия договор не позволява изготвянето на изчерпателен 
списък на услугите и договорите. След предварителните констатации на ЕСП относно 
отчетите на ACER за 2019 г., получени през май 2020 г., Агенцията анализира подробно 
покупките извън ценовите листи по всички текущи конкретни договори и изготви план за 
действие за наблюдение на състоянието на поръчките. Изпълнението на плана за 
действие се наблюдава редовно от ръководството на Агенцията. Агенцията се ангажира 
да сведе до минимум покупките извън ценовите листи, доколкото това е възможно (с 
цел това да бъде сведено под 10 % от стойността на всеки конкретен договор), като се 
отчита непрекъснатостта на оперативните ѝ дейности. Агенцията също така докладва 
нередностите, вписани в консолидирания годишен отчет за дейността за 2020 г.  

3.2.9. Агенцията счита, че правомощието да действа като разпоредител с бюджетни 
кредити и задължението за изпълнение на бюджета са неразривно свързани с функцията 
на директора. Следователно Агенцията е действала добросъвестно в съответствие с 
принципа на общото административно право. Поради това през периода януари – 
декември 2020 г. не е счетено за необходимо да се предприемат действия за запазване 
на валидността на актовете за делегиране, издадени от неговия предшественик. 

Агенцията приветства препоръките на Палатата да приеме правила за прилагане, 
подобни на тези на Комисията, и е предприела действия в тази посока. 

3.2.11. Агенцията признава, че размерът на пренесените бюджетни кредити възлиза на 
общо 18,93 % от общия размер на бюджетните кредити и би желала да обърне внимание 
на Палатата, че значителен недостиг на финансови ресурси е покрит чрез изменение на 
бюджета едва през последния месец на годината. През одитирания период Агенцията е 
била изправена пред безпрецедентно висок брой обжалвания срещу своите решения, 
които са изисквали висока честота на правни консултации и преводи. В съответствие с 
членове 12 и 13 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза, и 
насоките на Комисията относно поетите задължения и плащанията Агенцията е пренесла, 
като изключение от принципа на ежегодност, бюджетни кредити за административни 
плащания, които са били надлежно договорени през 2020 г., за да покрие откритите 
задължения, установени в края на годината. През годините Агенцията продължи да 
намалява процента на пренесените средства от 40,05 % през 2016 г. на 24,19 % през 
2017 г., на 20,27 % през 2018 г. и 18,65 % през 2019 г., като целта е той да остане под 25 % 
и през следващите години. 

3.2.12. Въпреки че грешките, установени в одитираните процедури за набиране на 
персонал, не са засегнали окончателните им резултати, Агенцията е преразгледала 
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задълбочено своите проверки и контролни практики и е приела няколко мерки за 
подобрение, като например: предварителни проверки за допустимост; допустимостта на 
всички кандидати се оценява и потвърждава от комисията за подбор (КП); двойни 
проверки от страна на „Управление на човешките ресурси“ (HRM) на последната таблица, 
предхождаща оценяването, всеки кандидат трябва да декларира на своя отговорност, че 
отговаря на критериите за допустимост; допустимостта на кандидатите спрямо езиковите 
изисквания ще бъде оценена по време на писмения изпит и устното интервю; членовете 
на КП се споразумяват относно методиката за оценяване и определянето на точки за 
всеки критерий за подбор, преди да получат достъп до кандидатурите. Методиката и 
матрицата за оценяване могат да бъдат споделени със заявителите; бележка относно 
договорената методология ще се съхранява в досието за подбор; обобщение от 
резултатите на всеки кандидат ще бъде записвано в таблицата за оценка, за да се 
обоснове цялостното оценяване. Обратната информация може да бъде споделена с 
кандидатите; събеседванията ще бъдат записвани съгласно препоръките на ЕСП; всяка 
кандидатура следва да бъде обект на обща дискусия от членовете на комисията; 
преразгледана е декларацията за конфликт на интереси. HRM активно търси ИТ решение, 
за да се избегнат допълнителни грешки в процедурата.  
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3.3. Агенция за подкрепа на Органа 
на европейските регулатори в 
областта на електронните 
съобщения (Служба на BEREC) 

Въведение 

3.3.1. Агенцията за подкрепа на Органа на европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (наричана по-нататък „Служба на BEREC“ / „Служба на ОЕРЕС“ 
или „Службата“) със седалище в Рига е създадена с Регламент (ЕС) 2018/1971 на 
Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г., който заменя предишния 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета49. Основната задача 
на Службата е да подпомага професионално и административно Органа на европейските 
регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС или BEREC) и, под 
ръководството на Съвета на регулаторите, да събира и анализира информация относно 
електронните съобщения и да разпространява сред националните регулаторни органи 
най-добрите регулаторни практики, като например общи подходи, методологии или 
насоки относно прилагането на регулаторната рамка на ЕС. На фигура 3.3.1 са 
представени основни данни за Службата50. 

                                                             
49 OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1. 

50 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Службата може да се 
намери на нейния уебсайт: www.berec.europa.eu. 

http://www.berec.europa.eu/
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Фигура 3.3.1 — Основни данни за Службата на BEREC 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Службата за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Службата. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.3.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Службата. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Службата. 

3.3.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

6

8

Бюджет (в млн. евро)*

32

43

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019
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Становище 
3.3.4. Европейската сметна палата извърши одит на:  

а) отчетите на Агенцията за подкрепа на Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения, които се състоят от финансови отчети51 и 
отчети за изпълнението на бюджета52 за финансовата година, приключила на 
31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.3.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Службата на BEREC за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Службата и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 
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3.3.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.3.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.3.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 

                                                             
51 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

52 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 



 97 

Агенция за подкрепа на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на BEREC) 

 

Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП 

(Завършени/ Текущи/ Предстоящи/ Няма 
данни) 

2017 
До края на 2017 г. Службата е въвела електронни тръжни процедури за някои 
обществени поръчки, но не и електронно фактуриране и електронно 
подаване на оферти. 

Завършени 

2018 

Службата е сключила рамково споразумение с едно дружество за 
предоставяне на административни и секретарски услуги. Персоналът 
(временни работници) е нает чрез договори с оторизирани агенции за 
временна заетост. Използването на такива договори за извършване на 
трудова дейност не съответства на правилата на ЕС във връзка със 
социалните въпроси и заетостта и създава правни рискове, както и рискове за 
репутацията на Службата.  

ЕСП отбелязва наличието на неприключено дело пред 
Съда на ЕС № C-948/19 (Manpower Lit), което засяга 

няколко въпроса, поставени от Върховния съд на Литва 
относно прилагането на Директива 2008/104/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета относно 
използването на агенции за временна заетост от 

агенциите на ЕС. Тъй като решението на Съда на ЕС по 
тези въпроси може да окаже въздействие върху 

позицията на ЕСП относно използването на временни 
работници от страна на Службата, ЕСП ще се въздържи 
от констатации и оценки във връзка с редовността на 
подхода на Службата по този въпрос, включително от 

проследяване на действията по констатациите от 
предходни години, до произнасянето на Съда на 

Европейския съюз по това дело. 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП 

(Завършени/ Текущи/ Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 

Службата е изплатила 37 % от бюджетните си средства, които не са 
определени за заплати, само на едно дружество, което създава риск за 
непрекъснатостта на дейността чрез създаване на зависимост на Службата от 
външните ресурси, предоставени само от това дружество. 

Завършени 

2019 

Службата е приключила една обществена поръчка и е сключила договор, 
преди да оцени всички получени оферти. Една оферта е била загубена и не е 
била оценена. В доклада от оценката на тази процедура не се пояснява как 
Службата е заключила дали получените оферти са отговаряли на критериите 
за допустимост. На последно място, процедурата за възлагане на поръчка е 
била проведена само от един служител. Този служител е декларирал 
потенциален конфликт на интереси, но въпреки това е провел цялата 
процедура самостоятелно. Поради тези причини ЕСП счита договора за 
нередовен. 

Текущи 

2019 
Службата е сключила договор без да включи в досието за поръчката 
предвидената стойност на договора и всички декларации на членовете на 
комисията за оценка относно липсата на конфликт на интереси. 

Завършени 
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Отговори на Службата 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 
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3.4. Европейски център за развитие 
на професионалното обучение 
(Cedefop)  

Въведение 

3.4.1. Европейският център за развитие на професионалното обучение („Центърът“ 
или „Cedefop“) със седалище в Солун е създаден с Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета53, 
отменен с Регламент (ЕС) 2019/128 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 
2019 г.54 Основната му цел е да подпомага развитието на професионалното обучение на 
ниво Европейски съюз. За да постигне тази цел, Центърът събира и разпространява 
документация относно системите за професионално обучение. На фигура 3.4.1 са 
представени основни данни за Центъра55. 

Фигура 3.4.1 — Основни данни за Центъра 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Центъра за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Центъра. 

                                                             
53 ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1. 

54 ОВ L 30, 31.1.2019 г, стр. 90. 

55 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Центъра може да се 
намери на неговия уебсайт: www.cedefop.europa.eu. 

20

25

Бюджет (в млн. евро)*

113

108

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.cedefop.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.4.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Центъра. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Центъра.  

3.4.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.4.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейския център за развитие на професионалното обучение, 
които се състоят от финансови отчети56 и отчети за изпълнението на бюджета57 
за финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
56 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

57 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.4.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Центъра за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Центъра и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.4.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.4.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.4.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с изразеното 
от Европейската сметна палата становище. 
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Констатации относно законосъобразността и редовността на 
операциите 

3.4.9. През юни 2020 г. Центърът е обявил процедура за обществена поръчка с 
прогнозен бюджет в размер на 10 000 евро за предоставяне на уеб услуги, свързани със 
схемата Europass. Той е планирал договорът да бъде изпълнен в рамките на две години. 
Центърът е сключил договор въз основа на процедура на договаряне с един участник, 
който е предишният изпълнител, и е обосновал това с ниската прогнозна стойност на 
договора. Тази оценка обаче не е подкрепена от никакви разчети на разходите, основани 
на текущи пазарни стойности, нито на документирани проучвания на пазара. 

Предложената от оферента цена, която е приета от Центъра, е надхвърлила прогнозния 
бюджет с 98 % (19 800 евро). Тя също е увеличила стойността на договора над предела 
(15 000 евро), над който процедури на договаряне с един участник не са позволени от 
Финансовия регламент. Центърът не беше в състояние да обоснове защо този случай е 
третиран като изключение от това изискване. Съгласно Финансовия регламент на ЕС 
Центърът е следвало да потърси оферти от поне трима други кандидати. 

Ето защо тази процедура не е редовна. През 2020 г. по нея не са извършени плащания. 
След извършения от ЕСП одит Центърът е анулирал договора, считано от 26 февруари 
2021 г. 

Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.4.10. Подобно на 2019 г., методът за изчисляване на вноските, посочен в 
Декларацията за сътрудничество между Cedefop и Европейската асоциация за свободна 
търговия (ЕАСТ), не е приложен правилно и през финансовата 2020 г. 

В Декларацията за сътрудничество между Cedefop и ЕАСТ се посочва, че вноските на 
партньорите за сътрудничество от ЕАСТ се изчисляват в съответствие с техния дял на БНП 
в общия БНП на държавите от ЕИП. Вноските на Норвегия и Исландия в първоначалния 
бюджет обаче са били изчислени въз основа на дела на техния БВП (2,27 % за Норвегия и 
0,14 % за Исландия) спрямо БВП на държавите от ЕИП, които са и членове на ЕС, а не 
спрямо общия БНП за ЕИП. Вследствие на това Норвегия и Исландия са допринесли с 
8 601 евро по-малко от необходимото за бюджета на Центъра за 2020 г. ЕС е внесъл 
8 601 евро повече.  

Освен това, въпреки че бюджетните кредити за плащания и приходите са били намалени 
с 1 100 000 евро в първото изменение на бюджета за 2020 г. (от 27 ноември 2020 г.), на 
Норвегия и Исландия не са върнати средства от това намаляване на бюджета. Така 
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Норвегия и Исландия са допринесли с 25 886 евро повече от необходимото за бюджета 
на Центъра за 2020 г., а ЕС — съответно с 25 886 евро по-малко.  

Никаква част от бюджетния излишък за 2020 г. не е върната на Норвегия и Исландия. 
Освен това няма планове за намаляване на бъдещите вноски на Норвегия и Исландия с 
размера на бюджетния излишък. Вследствие на това Норвегия и Исландия са допринесли 
с 2 987 евро повече от необходимото за бюджета на Центъра за 2020 г.  

Като цяло, като се имат предвид трите въпроса, посочени в предходните точки, вноските 
на Норвегия и Исландия към бюджета на Cedefop за 2020 г. са били с 20 272 евро по-
високи, отколкото е трябвало да бъдат, а вноската на ЕС — съответно с 20 272 евро по-
ниска. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.4.11. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 

Критериите по отношение на цената и качеството в процедурата за възлагане на обществени 
поръчки за услугите на пътническата агенция на Центъра не са достатъчно подробни и не 
осигуряват най-доброто съотношение между качество и цена. Центърът не прилага 
задоволителна методология и документиране по отношение на офертите, които биха могли да 
бъдат с необичайно ниски цени. 

Завършени 

2019 
Центърът е приел промени в договор за услуги за почистване, без да документира правилно 
как измененият договор е равностоен на оригинала. Рамковото споразумение не е било 
съответно изменено. 

Завършени 

2019 
При сключването на договори в бъдеще, преди да даде съгласието си за изменения на 
техническите оферти, Cedefop следва надлежно да провери и документира, че новото решение 
е най-малко равностойно на това от първоначалната оферта. 

Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

Методът за изчисляване на вноските, посочен в Декларацията за сътрудничество между 
Cedefop и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), не е приложен правилно. 
Вноските на Норвегия и Исландия към бюджета на Cedefop за 2019 г. са били с 38 924 евро по-
ниски, отколкото е трябвало да бъдат, а вноската на ЕС — съответно с 38 924 евро по-висока. 

Текущи 
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Отговори на Центъра 
3.4.9. Cedefop приема констатацията на Сметната палата и е предприела незабавни 
действия за справяне с проблема.  

По-специално на 24 февруари 2021 г. съгласно член 18.1 „Основания за прекратяване от 
възлагащия орган“ от Общите условия на договора и член 18.3 „Процедура за 
прекратяване“ Cedefop прекрати договора, считано от 26 февруари 2021 г. 

3.4.10. Cedefop използва коефициента на пропорционалност, предоставен от Комисията, 
за изчисляване на вноските на ЕАСТ в общия бюджет. Cedefop приема констатацията на 
Сметната палата и е предприел незабавни действия за справяне с проблема. Агенцията 
се консултира с ГД „Бюджет“ чрез ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“. Те препоръчаха споразумението да бъде прехвърлено в рамките на 
„Споразумение за Европейското икономическо пространство — Протокол 31“. Агенцията 
желае да установи прозрачна и лесна за прилагане методология. Очаква се Агенцията да 
пристъпи към прехвърляне на вноската си към „Споразумението за Европейското 
икономическо пространство — Протокол 31“. Това ще премахне всякакви въпроси как да 
се подходи към коригиращите бюджети и излишъците.
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3.5. Агенция за авиационна 
безопасност на Европейския съюз 
(EASA) 

Въведение 

3.5.1. Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (наричана по-
нататък „Агенцията“ или „EASA“) със седалище в Кьолн е регулирана от Регламент 
(EС) 2018/113958 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 216/200859. Агенцията извършва специфични регулаторни и 
изпълнителни функции в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване. На 
фигура 3.5.1 са представени основни данни за Агенцията60. 

Фигура 3.5.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.5.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 

                                                             
58 ОВ L 212, 22.8.2018 г, стр. 1. 

59 ОВ L 79, 19.3.2008 г, стр. 1. 

60 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.easa.europa.eu. 

267

257

Бюджет (в млн. евро)*

762

744

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.easa.europa.eu/
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контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.5.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището.  

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.5.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност, които 
се състоят от финансови отчети61 и отчети за изпълнението на бюджета62 за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.5.5. ЕСП счита, че отчетите на Агенцията за годината, приключила на 31 
декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното 
финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от нейната 

                                                             
61 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

62 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази 
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на 
Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на 
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни 
стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.5.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.5.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.5.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2016 С течение на времето Агенцията е натрупала 52 млн. евро излишък от дейности, финансирани 
от въздухоплавателната индустрия, за които няма провизия в регламента за нейното създаване. 

Текущи 

(извън контрола на 
Агенцията) 

2018 

Условията в рамковото споразумение, подписано с един изпълнител, не са достатъчно 
конкретни, за да се даде възможност за лоялна конкуренция. Агенцията следва да разработи 
рамкови споразумения, които да позволяват лоялна конкуренция и да осигуряват добро 
съотношение между качество и цена. 

Завършени 

2018 

Агенцията е заделила необходимите средства по споразумение с Европейската комисия 
относно услуги за архивиране след подновяването на споразумението. Заделянето на средства 
следва да се документира преди поемането на правно задължение, за да се гарантира 
наличността на средствата.  

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

ЕСП идентифицира случаи на неспазване на правилата при управлението на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки. Още при одитите от предходни години е установен 
проблемът, свързан с повторното откриване на състезателни процедури, но той все още не е 
разрешен по задоволителен начин. 

Завършени 

2019 

Агенцията е сключила рамково споразумение с един изпълнител за осигуряване на 
консултантски услуги във връзка с управлението на съоръженията. Условията в рамковото 
споразумение обаче не са били достатъчно конкретни, за да се даде възможност за лоялна 
конкуренция. Причината за това е, че специфичните изисквания, свързани с услугите, които е 
следвало да бъдат предоставени, още не са били известни към момента на провеждане на 
процедурата за възлагане на обществената поръчка, тъй като обхванатите в договора услуги са 
били само общо определени. Съгласно Финансовия регламент, в такива случаи възлагащият 
орган е длъжен да сключи рамково споразумение с множество изпълнители и да проведе 
състезателна процедура между избраните изпълнители за конкретни покупки. 

Завършени 

2019 
При процедура за възлагане на обществена поръчка за ИТ услуги Агенцията е изискала от 
потенциалните оференти да представят данни, че минималният им годишен оборот е в размер, 
който надвишава максимума, позволен от Финансовия регламент. 

Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 
В три от четирите одитирани процедури за възлагане на обществени поръчки Агенцията не е 
публикувала прогнозния размер на споразумението, както се изисква от Финансовия 
регламент. 

Завършени 
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Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 
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3.6. Европейски банков орган (EBA) 

Въведение 

3.6.1. Европейският банков орган (наричан по-нататък „Органът“, „ЕБО“ или „EBA“) 
със седалище в Париж63 е учреден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета64. Органът има задачата да допринася за установяването на 
висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, да допринася за 
последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, да насърчава и 
улеснява делегирането на задачи и отговорности между компетентните органи, да 
наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и да 
насърчава защитата на вложителите и инвеститорите. На фигура 3.6.1 са представени 
основни данни за Органа65. 

Фигура 3.6.1 — Основни данни за Органа 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Органа за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Органа. 

                                                             
63 Регламент (ЕС) № 2018/1717 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 291, 

16.11.2018 г., стр. 2) за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12). 

64 OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12. На 27 декември 2019 г. е публикуван Регламент (ЕС) 
2019/2175 (OВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 1) — преработен текст на учредителния 
регламент на Органа, който изменя Регламент (ЕС) № 1093/2010. 

65 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Органа може да се 
намери на неговия уебсайт: www.eba.europa.eu. 

54

54

Бюджет (в млн. евро)*

201

217

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.eba.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.6.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Органа. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Органа. 

3.6.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището.  

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.6.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейския банков орган, които се състоят от финансови отчети66 
и отчети за изпълнението на бюджета67 за финансовата година, приключила на 
31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
66 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

67 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.6.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Органа за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Органа и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.6.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.6.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.6.8. Изложените по-долу констатации не са в противоречие с изразеното от 
Европейската сметна палата становище. 
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Констатации относно законосъобразността и редовността на 
операциите 

3.6.9. ЕСП установи редица случаи, в които одитираните процедури на Органа за 
възлагане на обществени поръчки противоречат на Финансовия регламент на ЕС. 

В един случай Органът е сключил краткосрочно споразумение с банка за услуги по 
банкиране. Органът значително е подценил стойността на договора и поради това е 
използвал неправилен вид процедура за възлагане на поръчка. 

Процедурата по сключване на новия договор за услуги по банкиране е започната едва 
една седмица преди изтичането на предишния договор. По изключение Органът е 
обявил процедура на договаряне без предварително обявление и само с един 
потенциален изпълнител. За това решение не е представена обосновка. 

Получената оферта на потенциалния изпълнител не е отговаряла на очакванията на 
Органа и той е поискал оферти и от други кандидати. Не са били определени обаче 
критерии за избор на най-добрата оферта. Органът също така не е извършил адекватна 
оценка на получените оферти. Вместо това той е приел първоначалната оферта, получена 
от потенциалния изпълнител по процедурата на договаряне без предварително 
обявление. 

В договора е било предвидено начисляването на отрицателен лихвен процент за 
депозираните средства на Органа. Съгласно изчисленията на Органа отрицателните 
лихви, които би следвало да се заплатят за осеммесечния период от януари до август 
2020 г., възлизат на 11 808 евро. Заплатената в действителност сума е в размер на 
38 430 евро. 

Съгласно член 14 от приложение I към Финансовия регламент и въз основа на 
действително изплатения размер на отрицателните лихви, приложимата процедура за 
възлагане на поръчки би следвало да бъде процедурата за договори с ниска стойност. 
Правилата за тази процедура изискват да се потърсят най-малко три оферти от самото 
начало. Използването на процедура на договаряне без предварително обявление и само 
с един потенциален участник е било неправилно. 

Ако Органът бe избрал да следва този подход и да извърши съответна оценка на всички 
получени оферти, би могло да бъде избрана друга оферта на по-ниска стойност. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка и всички свързани с нея плащания 
следователно са нередовни. 

3.6.10. В друга процедура за възлагане на обществена поръчка за юридически 
услуги на стойност 31 000 евро документацията, обосноваваща защо Органът е избрал 
процедура на договаряне без предварително обявление, е била незадоволителна и не е 
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съдържала адекватна одитна следа. Органът не е обосновал достатъчно добре 
необходимостта от използването на тази извънредна процедура нито предварително, 
нито в самото обявление за възлагане на поръчката, както се изисква от точка 30.3 от 
приложение I от Финансовия регламент. 

3.6.11. На последно място, откриващият етап на една одитирана процедура за 
възлагане на обществена поръчка е засегнат от недостатъци, тъй като един служител, 
заместващ член на комисията за отваряне на офертите, не е бил официално назначен от 
разпоредителя с бюджетни кредити. В допълнение към това този служител е подписал 
декларация за липса на конфликт на интереси и за поверителност едва след отварянето 
на офертите. 

3.6.12. Освен посочените по-горе констатации, одитът на ЕСП установи също, че 
Органът не е приложил лихвения процент, посочен във Финансовия регламент на ЕС, за 
плащанията по вноските за 2020 г., които са получени със закъснение от държавите 
членки и националните компетентни органи (НКО) на държавите от ЕАСТ. Размерът на 
начислената лихва за 2020 г. е 25 103 евро. В резултат на одита на ЕСП и след 
консултации с Европейската комисия, Органът е решил да приложи лихвата за закъснели 
плащания от 2021 г. Той е информирал НКО за това решение в кореспонденцията, 
свързана с вноските им за 2021 г. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.6.13. Органът не е актуализирал официално своя план за непрекъснатост на 
дейността от 2017 г., когато седалището му се е намирало в Лондон. Преди 
преместването на Органа в Париж през юни 2019 г. е изготвен проект за такъв план, 
който е използван като основа за действията, свързани с пандемията от COVID-19. Той 
обаче не е бил официално одобрен или актуализиран от висшето ръководството на 
Органа, за да отрази преместването в новата централа или актуалния опит от 
пандемията. Това забавяне представлява вътрешна слабост на процедурите на Органа. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.6.14. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 

Органът е наел временни работници чрез две агенции за временна заетост, което е довело до 
критична зависимост от тези агенции. Той следва да се обърне към бюджетните органи и да ги 
информира за този значителен риск за непрекъснатостта на дейността при обсъждането на 
броя на пряко наетите щатни служители. 

Няма данни 

(през 2020 г. не са наети 
временни работници) 

2019 

Използването на рамкови споразумения за услуги от ИТ консултанти предполага, че 
консултантите ще бъдат наемани като временни работници, което потенциално противоречи 
на правилата на ЕС в областта на социалните въпроси и заетостта и създава правни рискове, 
както и рискове за репутацията на Органа. Органът трябва да следи за това във 
формулировките на договорите да са прави ясно разграничение между договори за възлагане 
на услуги в областта на информационните технологии и договори за назначаване на временни 
работници. 

Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 
Вноските в бюджета на Органа са изчислени неправилно. ЕС и националните компетентни 
органи (НКО) на държавите от ЕАСТ са внесли по-малко средства в бюджета на EBA за 2019 г., 
отколкото е трябвало. Вноските от НКО е трябвало да бъдат с 711 247 евро повече.  

Завършени 

2019 
Органът никога не е коригирал размера на пенсионните вноски, основан на изчисления, с 
действителните суми, нито е планирал да го направи. Вноските на НКО никога не са били 
коригирани, за да отразят действителния размер на сумите.  

Текущи 

2019 

Бюджетът на Органа се финансира от НКО и от ЕС. Учредителният регламент на Органа 
предвижда всяка година 60 % от вноските да се предоставят от НКО и 40 % от ЕС. В 
действителност обаче това съотношение е малко по-различно всяка година поради вноските на 
НКО от държавите от ЕАСТ. Ако в година N-2 има бюджетен излишък, Органът преразпределя 
средствата съгласно съотношението 60/40 в година N, а не въз основа на действителното 
съотношение в година N-2, както би следвало да бъде. 

Текущи 

2019 Измененият бюджет за 2019 г. и бюджетът за 2020 г. не съдържат подходяща информация 
относно приноса на новата държава домакин към текущите разходи на EBA. Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

Органът не беше в състояние да потвърди пред ЕСП дали ИТ консултантите, предоставящи 
услуги на място, отговарят на условията за статут на командировани служители съгласно 
френското законодателство. Органът е следвало да поиска от изпълнителя списък на тези 
служители, както и доказателства, че националното законодателство в приемащата държава 
членка е спазено. Липсата на такива проверки излага EBA на правни рискове и на риск за 
репутацията. 

Завършени 

2019 

Съветът на надзорниците на EBA е одобрил (с някои условия) молбата на предишния 
изпълнителен директор да поеме длъжността главен изпълнителен директор на Асоциацията 
за финансови пазари в Европа, която представлява финансовия сектор в Европа. Съгласно 
препоръката на Европейския омбудсман EBA е трябвало да изпрати подробен отговор до 
омбудсмана. В този отговор Органът посочва, че е приел нова политика с цел изпълнение на 
подробните препоръки на Европейския омбудсман. 

Завършени 



 123 

Европейски банков орган (EBA) 

 

Отговори на Органа 
3.6.9. През ноември 2020 г. ЕБО оцени стойността на банковия договор на по-малко от 15 
хил. евро. ЕБО поиска оферти от седем банки. Получихме и оценихме четири оферти. 
Ставките в избраната оферта доведоха до прогноза за разходите под прага от 15 хил. 
евро, което показва, че по това време ЕБО е използвал подходящата процедура. 

Реализираният отрицателен лихвен процент беше значително повлиян от намаленията и 
промените в графика за извършване на разходите за 2021 г. Намаляването на разходите 
се дължи главно на пандемията от COVID-19. Най-значителното въздействие на 
промените в графика е, че процесът на плащане на окончателните разходи на 
наемодателя в Лондон отне четири месеца повече от очакваното. Това доведе до по-
високи парични резерви за по-дълъг период от време, отколкото ЕБО е очаквал към 
момента на първоначалната оценка на стойността на договора. 

ЕБО признава, че когато е станало ясно, че разходите за лихви ще надхвърлят 15 хил. 
евро, той е можел да предприеме действия за формализиране на ситуацията. 

Тъй като през септември 2021 г. ЕБО премина към използване на услугите по управление 
на активи на ГД „Бюджет“, този конкретен въпрос вече не може да възникне.  

3.6.10. За бъдещи процедури на договаряне без предварително обявление за поръчка 
ЕБО е въвел образец на бележка към досието, която трябва да бъде попълнена и 
подписана, в която ще бъде разгледана тази констатация. ЕБО използва този образец за 
първи път на 24 февруари 2021 г. 

3.6.11. ЕБО признава тази административна грешка, възникнала поради 
продължителното отсъствие на първоначално назначените служители. 

3.6.12. ЕБО начислява лихва за просрочване на плащането от 2021 г. нататък и вече е 
начислила тази лихва в един случай през 2021 г. 

3.6.13. ЕБО признава, че актуализацията на неговия план за непрекъснатост на дейността, 
извършена по време на преместването на ЕБО в Париж, не е била официално приета от 
висшето ръководство. Планът включваше пандемичен сценарий, който ЕБО използва в 
отговора си на пандемията от COVID-19. 
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3.7. Европейска агенция по 
химикали (ЕСНА) 

Въведение 

3.7.1. Европейската агенция по химикали („Агенцията“, или „ECHA“) със седалище в 
Хелзинки е създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета68. Нейните основни задачи са да осигурява високо ниво на защита на здравето на 
човека и околната среда, както и свободно движение на вещества на вътрешния пазар, 
като същевременно повишава конкурентоспособността и иновациите. Агенцията 
насърчава също така разработването на алтернативни методи за оценка на опасностите, 
свързани с вещества. На фигура 3.7.1 са представени основни данни за Агенцията69. 

Фигура 3.7.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.7.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

                                                             
68 ОВ L 396, 30.12.2006 г, стр. 1. 

69 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.echa.europa.eu. 

130

128

Бюджет (в млн. евро)*

565

572

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.echa.europa.eu/
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3.7.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.7.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейската агенция по химикали, които се състоят от финансови 
отчети70 и отчети за изпълнението на бюджета71 за финансовата година, 
приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.7.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния 

                                                             
70 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

71 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.7.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.7.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.7.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2014 Разходите за изпълнението на Регламента относно биоцидите са частично финансирани от 
вноските на ЕС в бюджета на Агенцията, а не от такси. 

Няма данни  

(извън контрола на 
Агенцията) 

2016 За разлика от много други агенции, регламентът за създаването на Агенцията не съдържа 
изрично изискване за периодични външни оценки. 

Няма данни72  

(извън контрола на 
Агенцията) 

                                                             
72 Въпреки липсата на такава разпоредба, Европейската комисия е извършила две отделни оценки на Регламента REACH и на Агенцията през 

2013 г. и през 2018 г. 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2017 

Последващите проверки на Агенцията показват, че повече от половината от дружествата са 
декларирани неправилно своя размер, което съществено засяга изчисляването на таксите и 
приходите на Агенцията. Съществува неотложна необходимост за ускоряване и финализиране 
на последващите проверки. 

Завършени 

2017 

Когато се открият грешки, Агенцията издава коригиращи фактури. Изглежда обаче, че 
Агенцията среща трудности при събирането на коригираните такси. В своите отчети за 2017 г. тя 
е включила провизия за несъбираеми дългове в размер на 2,8 млн. евро (т.е. 600 000 евро 
повече, отколкото в края на 2016 г.). 

Завършени 

2017 

Проверката на декларираните от дружествата количества е отговорност на националните 
правоприлагащи органи на държавите членки и Агенцията не разполага с изпълнителни 
правомощия. Капацитетът на Агенцията да изпълнява своите правомощия зависи от 
националните органи. Около две трети от дружествата обаче не са актуализирали 
информацията относно количествата химикали, които регистрират. Това възпрепятства 
ефективното прилагане на регламента REACH и също така се отразява на точността на 
изчисленията на таксите. 

Текущи  

(извън контрола на 
Агенцията) 

2017 Агенцията публикува обявленията за свободна длъжност на своя уебсайт и в социалните 
мрежи, но обикновено не и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2018 

Агенцията очаква таксите и плащанията да спаднат значително от 2019 г. нататък. Сравнително 
стабилните нива на разходите и много по-малко предвидимите нива на приходите създават 
риск от негативно отражение върху дейността и изпълнението на бюджета на Агенцията. 
Агенцията, заедно с Европейската комисия и бюджетните органи, следва да започне дискусия 
за разглеждане на нов устойчив модел на финансиране. 

Текущи  

(извън контрола на 
Агенцията) 

2019 

В един случай тръжните спецификации не дават възможност на участниците да разберат 
недвусмислено как да определят цената на даден елемент в своите финансови оферти. 
Агенцията е решила да анулира и започне отново процедурата, което е забавило процеса и е 
създало потенциален риск за репутацията на Агенцията. 

Няма данни 

2019 
В две одитирани процедури за набиране на персонал процесът на вземане на решения не е 
бил достатъчно структуриран и изчерпателен, за да осигури ясна и хронологична следа, която 
да показва кога и от кого са били одобрени документите. 

Завършени 
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Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП.  
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3.8. Европейски орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕIОPA) 

Въведение 

3.8.1. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 
(наричан по-нататък „Органът“, известен още като „ЕОЗППО“ или „EIOPA“) със седалище 
във Франкфурт е създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета73. Органът има задачата да допринася за установяване на висококачествени общи 
регулаторни и надзорни стандарти и практики, да допринася за последователното 
прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, да насърчава и улеснява 
делегирането на задачи и отговорности между компетентните органи, да наблюдава и 
оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и да насърчава 
защитата на титулярите на полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициентите. На 
фигура 3.8.1 са представени основни данни за Органа74. 

Фигура 3.8.1 — Основни данни за Органа 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Органа за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Органа.  

                                                             
73 OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48. На 27 декември 2019 г. е публикуван Регламент (ЕС) 

2019/2175 (OВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 9) — преработен текст на учредителния 
регламент на Органа, който изменя Регламент (ЕС) № 1094/2010. 

74 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Органа може да се 
намери на неговия уебсайт: www.eiopa.europa.eu. 

31

33

Бюджет (в млн. евро)*

163

166

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.eiopa.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.8.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Органа. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Органа. 

3.8.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.8.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно 
осигуряване, които се състоят от финансови отчети75 и отчети за изпълнението 
на бюджета76 за финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, 
и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
75 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

76 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.8.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Органа за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Органа и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.8.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.8.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.8.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с изразеното 
от Европейската сметна палата становище. 
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Констатации относно законосъобразността и редовността на 
операциите 

3.8.9. На 19 май 2020 г. Органът е сключил договор за присъствени курсове за 
обучение. Максималната стойност на договора е 1 050 000 евро. Към този момент 
кризата, свързана с пандемията от COVID-19, все още е в разгара си, а ограниченията за 
събития с лично присъствие на участниците вече са известни. Органът обаче е сключил 
договора въпреки това. През август 2020 г. Органът е подписал изменение на договора, в 
което се предвиждат нови елементи — предоставяне на виртуални курсове за обучение. 
За тези виртуални курсове е била определена фиксирана цена, която е била по-висока от 
цената за присъствените курсове на място, посочена в първоначалния договор77.  

Тези промени представляват нови договорни условия. Ако са били включени в 
първоначалната процедура за възлагане на поръчка, те потенциално биха привлекли 
повече оференти, предвид липсата на географски ограничения, наложени от нуждата 
обученията да се провеждат на място, и по-конкурентни ценови оферти. В резултат на 
тези развития обхватът на поръчката е бил разширен значително, а измененията в 
договора са били съществени. Това противоречи на член 72, параграф 4, букви а) и в) от 
Директива № 2014/24/ЕС78. Следователно измененията на договора и всички свързани с 
тях плащания през 2020 г. в размер на 3 850 евро без ДДС са нередовни. Извършените 
през 2021 г. плащания в размер на 11 700 евро без ДДС съгласно изменение № 1 също се 
считат за нередовни. 

След одита на ЕСП на 10 април 2021 г. Органът е сключил изменение № 2, с което се 
прекратява действието на изменение № 1 считано от 30 юни 2021 г. и се стартира нова 
процедура за онлайн обучение през май 2021 г. 

3.8.10. Органът не е приложил лихвения процент за забава, посочен във 
Финансовия регламент на ЕС, за плащанията по вноските за 2020 г., които са получени със 
закъснение от държавите членки и националните компетентни органи (НКО) на 
държавите от ЕАСТ. Размерът на несъбраните лихви е 9 952 евро. След консултация с 
Европейската комисия Органът е взел решение да наложи лихва за забава. Той е 
информирал НКО за това решение в кореспонденцията, свързана с вноските им за 2021 г. 

                                                             
77 Новата цена за еднодневен виртуален курс на обучение е била фиксирана на 

1 650 евро. Предишната цена за еднодневен присъствен курс е била 1 150 евро плюс 
всички допълнителни разходи като разходи за път, за настаняване и т.н. Изменението 
на договора предвижда също и нов вид услуга — полудневен виртуален курс за 
обучение на цена от 850 евро.  

78 ОВ L 94, 28.3.2014 г, стр. 65. 
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Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.8.11. Органът няма действаща система за предварителен или последващ контрол, 
с помощта на която да проверява дали размера на разходите, възстановени на и заявени 
от националните органи за командированите национални експерти (КНЕ), е точен. През 
2020 г. Органът е възстановил средства в размер на брутната заплата на двама одитирани 
КНЕ от два различни национални органа за целия период на тяхното командироване. И в 
двата случая сумите в размер на 71 875 и 74 880 евро са били изплатени авансово на 
съответните национални органи, без надлежна проверка на точността на възстановената 
сума. Това излага Органа на риск от възстановяване на средства за персонал, свързани с 
КНЕ, които може да са изчислени на базата на неточни разходи, или от пропуски в 
установяването и отразяването на последващи промени в разходите за персонал. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.8.12. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 
Действия, предприети в отговор на констатациите и 

оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ Предстоящи/ Няма данни) 

2018 

Временните работници следва да работят при същите условия на 
труд, както и служителите, наети пряко от съответното 
предприятие ползвател. Органът следва да анализира условията 
на работа на временните работници и да се увери, че те 
съответстват на европейското и националното трудово 
законодателство. 

ЕСП отбелязва наличието на неприключено дело пред Съда на ЕС 
№ C-948/19 (Manpower Lit), което засяга няколко въпроса, поставени 
от Върховния съд на Литва относно прилагането на Директива 
2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
използването на агенции за временна заетост от агенциите на ЕС. Тъй 
като решението на Съда на ЕС по тези въпроси може да окаже 
въздействие върху позицията на ЕСП относно използването на 
временни работници от страна на EIOPA, ЕСП ще се въздържи от 
констатации и оценки във връзка с редовността на подхода на Органа 
по този въпрос, включително от проследяване на действията по 
констатациите от предходни години, до произнасянето на Съда на 
Европейския съюз по това дело. 

2019 

Бюджетът за 2019 г. не описва подробно как са били изчислени 
вноските на НКО на държавите —членки на ЕС и на ЕАСТ. Органът 
никога не е коригирал и не е планирал да коригира основаните 
на изчисления пенсионни вноски на НКО според действителните 
суми. 

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 
Действия, предприети в отговор на констатациите и 

оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ Предстоящи/ Няма данни) 

2019 

Бюджетът на Органа се финансира от НКО и от ЕС. Учредителният 
регламент на Органа предвижда всяка година 60 % от вноските да 
се предоставят от НКО и 40 % от ЕС. В действителност обаче това 
съотношение е малко по-различно всяка година поради вноските 
на НКО от държавите от ЕАСТ. Ако в година N-2 има бюджетен 
излишък, Органът преразпределя средствата съгласно 
съотношението 60/40 в година N, а не въз основа на 
действителното съотношение в година N-2, както би следвало да 
бъде. 

Текущи 
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Отговори на Органа 
3.8.9. Изменението беше направено с оглед на ситуацията с COVID-19 през пролетта на 
2020 г. В този специфичен контекст не беше възможно да се предвиди, че промените в 
условията на труд (дългосрочна дистанционна работа) ще продължат толкова дълго. 
Първият етап на завръщане в офиса (доброволно) беше предвиден за юли 2020 г., а 
вторият етап (задължителен) — за октомври 2020 г. Изменението в договора беше 
направено с оглед на временната неочаквана ситуация, счетена за форсмажорни 
обстоятелства, за да се осигури подкрепа и необходимите обучения за персонала през 
този труден период. Освен това изпълнителят поиска тази промяна, като се позова на 
пандемията като извънредно обстоятелство, което не позволи на дружеството да 
извърши работата и да проведе обучения на място. 

Въпреки това бързо бяха предприети корективни действия. Предвид продължителната и 
трайна ситуация, свързана с COVID-19, през май 2021г. EIOPA започна специална 
процедура за обхващане на предоставянето на онлайн курсове за обучение. EIOPA прие 
много сериозно забележките на ЕСП и подписа изменение, с което се спират всички 
онлайн курсове, считано от 30 юни 2021г., до влизането в сила на новия договор.  

3.8.10. Няколко НКО на държавите — членки на ЕС, и страните от ЕАСТ са платили своите 
вноски към бюджета за 2020 г. със закъснение. 2020 беше извънредна година поради 
пандемията от COVID-19. Пандемията причини трудности за участниците на пазара в 
целия свят. EIOPA прояви известна степен на гъвкавост и разбиране по отношение на 
държавите членки/ЕАСТ. Благодарение на постоянен мониторинг EIOPA успя да сведе 
лихвения процент за забава върху тези просрочени плащания до несъществено равнище, 
а изпълнителният директор на EIOPA реши да отмени лихвата. През 2021 г. EIOPA 
продължи с последващия мониторинг на просрочените плащания. Изпълнителният 
директор официално информира НКО за тази мярка при първата операция по събиране 
на вземанията за 2021 г.  

3.8.11. Органите, изпращащи командированите национални експерти (КНЕ), са 
национални надзорни органи, които са пряко свързани с EIOPA чрез Съвета на 
надзорниците. Поради близостта на дейностите и контактите между организациите 
EIOPA прие, че операциите са извършени добросъвестно, и не поиска подробни 
финансови доказателства за еднократните плащания. EIOPA взе под внимание 
препоръката на ЕСП и междувременно засили контрола върху бъдещите споразумения за 
КНЕ, а именно изпращащият орган предоставя на EIOPA самодекларация, включително 
разбивка на разходите за периода на командироване. Ако в края на командировката има 
разлика в общите разходи, тя ще бъде балансирана. 
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3.9. Европейски институт за 
иновации и технологии (EIT) 

Въведение 

3.9.1. Европейският институт за иновации и технологии („Институтът“ или „EIT“) се 
намира в Будапеща. Той е създаден с Регламент (EО) № 294/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 2008 г.79 (учредителен регламент), изменен с 
Регламент (ЕС) № 1292/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 
декември 2013 г.80 Целта на Института е да допринася за устойчив европейски 
икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на иновационния 
капацитет на държавите членки и на Европейския съюз. Институтът предоставя 
безвъзмездна финансова помощ на все по-голям брой „Общности на знанието и 
иновациите“ (ОЗИ), които обединяват академични, научноизследователски и бизнес 
структури с цел стимулиране на иновациите и предприемачеството. ОЗИ координират 
дейностите на стотици партньори. Предоставяната от Института безвъзмездна финансова 
помощ възстановява разходите на партньорите и разходите, свързани с 
координационната дейност по отношение на ОЗИ. През 2020 г. оперативните разходи, 
свързани с отпускането на безвъзмездна финансова помощ за ОЗИ, са възлизали на 
568 млн. евро, което представлява 99 % от общите разходи на Института за тази година. 
На фигура 3.9.1 са представени основни данни за Института81. 

                                                             
79 OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1. 

80 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 174. 

81 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Института може да се 
намери на неговия уебсайт: https://eit.europa.eu/. 

https://eit.europa.eu/
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Фигура 3.9.1 — Основни данни за Института  

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Института за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Института. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.9.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Института. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Института. 

3.9.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

425

560

Бюджет (в млн. евро)*

66

66

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.9.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейския институт за иновации и технологии, които се състоят от 
финансови отчети82 и отчети за изпълнението на бюджета83 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.9.5. ЕСП счита, че отчетите на Института за годината, приключила на 31 
декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото 
финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата 
дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази 
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на 
Института и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на 
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни 
стандарти за публичния сектор. 

                                                             
82 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

83 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.9.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.9.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.9.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2017 Както и през предишни години, ОЗИ не са усвоили пълния размер на предоставената от EIT 
безвъзмездна финансова помощ. 

Текущи 

(извън контрола на 
Института) 

2017 

EIT осъществява мониторинг на дейността на ОЗИ и изчислява някои корекции въз основа на 
изпълнението. Тези корекции обаче не са имали финансово отражение за никоя от ОЗИ, тъй 
като EIT прилага само по-голямата от двете корекции — финансовата или тази въз основа на 
изпълнението. 

Завършени 

2017 
EIT публикува обявленията за свободна длъжност на своя уебсайт и на уебсайта на ГД „Човешки 
ресурси и сигурност“, но обикновено не и на уебсайта на Европейската служба за подбор на 
персонал (EPSO). 

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2017 
Съгласно своя устав EIT може да предложи на своите срочно наети служители само договори с 
определен срок за максимум пет години, които могат да бъдат удължени веднъж за още пет 
години. Това може потенциално да засегне непрекъснатостта на операциите. 

Завършени 

2014 / 2017 / 
2018 

Напредъкът към постигането на устойчивост продължава да бъде ограничен, въпреки че всички 
ОЗИ са приели планове в съответствие с насоките на EIT. Институтът следва да се съсредоточи 
върху постигането на опростена управленска структура, да преразгледа набора от извършвани 
дейности и да насърчи използването на алтернативни източници на приходи, за да се увеличи 
финансовата независимост на ОЗИ от него. 

Завършени 

2019 В един случай Институтът е възстановил разходи за път и за престой, въпреки че съгласно 
приложимия договор за услуги не е бил длъжен да го направи. Няма данни 

2016 / 2019 Увеличението на бюджета на EIT и растящият брой ОЗИ не са довели до съответно увеличение 
на броя на щатните длъжности. 

Предстоящи 

(извън контрола на 
Института) 
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Отговори на Института 
Институтът взе предвид доклада на ЕСП. 
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3.10. Европейска агенция по морска 
безопасност (EMSA) 

Въведение 

3.10.1. Европейската агенция по морска безопасност („Агенцията“, „EMSA“ или 
„ЕАМБ“) със седалище в Лисабон е създадена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета84. Задачите на Агенцията са да осигурява високо 
ниво на морска безопасност и да предотвратява замърсяване, причинено от кораби, да 
предоставя на Европейската комисия и на държавите членки техническа помощ, да следи 
за прилагането на законодателството на Съюза и да оценява неговата ефективност. На 
фигура 3.10.1 са представени основни данни за Агенцията85. 

Фигура 3.10.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.10.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

                                                             
84 ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1. 

85 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.emsa.europa.eu. 

121

119

Бюджет (в млн. евро)*

268

267

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.emsa.europa.eu/
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3.10.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.10.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейската агенция по морска безопасност, които се състоят от 
финансови отчети86 и отчети за изпълнението на бюджета87 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.10.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 

                                                             
86 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

87 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.10.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.10.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.10.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.10.9. Финансовият регламент на ЕС постановява, че плащанията се извършват в 
срок от 30 дни. През 2020 г. Агенцията често не е успявала да спази това условие, като е 
извършвала плащанията със закъснение в 11 % от случаите. През 2019 г., 2018 г., 2017 г. и 
2016 г. ЕСП установи сходни или дори по-високи нива на забавяне. За всички посочени 
години повечето закъснели плащания се отнасят до възстановяване на пътни разходи на 
участници в семинари. Агенцията е положила известни усилия за намаляване на броя на 
закъсненията, но тази повтаряща се слабост създава риск за нейната репутация. 
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Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.10.10. През 2020 г. Агенцията е изплатила надбавки за настаняване и дневни 
надбавки на всички служители, които са започнали работа като временно наети 
служители веднага след приключването на периода на командироването им в Агенцията. 
Надбавките от този вид са предназначени да покрият разходите и неудобствата, 
свързани с изискването служителите да променят местожителството си, за да се 
установят дългосрочно в мястото на работата си.  

3.10.11. Агенцията не е предприела необходимите действия, за да провери дали 
служителите са имали право на тези надбавки. Например, тя не е анализирала 
предишното местожителство на служителите, за да определи дали те са се преместили в 
действителност. Това представлява слабост на вътрешния контрол. На петима членове на 
персонала на Агенцията с управленски функции са делегирани правомощия, равностойни 
на правомощията на изпълнителния директор за всички елементи на бюджета. Това само 
по себе си представлява риск и не допринася за ясната йерархия на управление, 
отговорност и отчетност в Агенцията. 

Изпълнителният директор на Агенцията също така е подписал решение за назначаване 
на и.д. изпълнителен директор и и.д. орган по назначаване за времето на годишния си 
отпуск, като ги е оправомощил да изпълняват изцяло функциите му през този период. 
Това решение надхвърля правомощията, възложени на изпълнителния директор 
съгласно член 15 от учредителния регламент на Агенцията. 

Тези констатации не засягат законосъобразността и редовността на бюджетните 
операции през финансовата 2020 г. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.10.12. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

За една процедура за набиране на служители комисията за подбор е организирала 
допълнителен писмен тест, който не е посочен в обявлението за свободна длъжност. Съгласно 
правилата на Агенцията за прилагане на Правилника за длъжностните лица, в обявлението за 
свободна длъжност трябва да се посочат видовете тестове, използвани в процедурата за 
набиране на персонал. Освен това комисията за предварителен подбор в тази процедура не е 
определила, преди да оцени кандидатурите, какъв е минималният брой точки, необходим на 
кандидатите, за да бъдат допуснати до следващия етап от процедурата за набиране на 
персонал. Това води до неспазване на принципа на прозрачност и на изискването за 
осигуряване на адекватна одитна следа. 

Завършени 

2019 

Членовете на комисията за подбор са подписали декларации за липса на конфликт на интереси 
в началото на процедурата на подбор, преди имената на кандидатите да са били известни. В 
случай на възникване на конфликт на интереси по време на процедурата, те са задължени да го 
декларират незабавно и да напуснат комисията. Отговорността за вземане на решение дали 
такива потенциални конфликти на интереси действително могат да накърнят независимостта 
на членовете на комисията за подбор се носи от органа по назначаване. Ако обаче 

Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

декларациите в тази връзка се правят единствено по преценка на члена на комисията за 
подбор, съществува риск някои конфликти на интереси да останат незабелязани. 

2019 

EMSA е сключила рамково споразумение с агенция за временна заетост с цел използване на 
временни работници. В Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета се 
съдържа изискването основните условия на труд на наетите чрез агенции за временна заетост 
работници да бъдат равни или по-добри от условията, които са приложими, ако те бъдат пряко 
наети да извършват същата работа. В действителност възнагражденията на временните 
работници в Агенцията не е в съответствие с разпоредбите на тази директива. При все това, тъй 
като тези въпроси се разглеждат в рамките на неприключено дело пред Съда на Европейския 
съюз и предстоящото решение може да окаже въздействие върху позицията на ЕСП по 
отношение на използването на временни работници от Агенцията, до произнасянето на Съда 
ЕСП ще се въздържи от констатации и оценки относно правомерността на използвания от 
Агенцията подход в този случай, включително от проследяване на действията по констатациите 
от предходни години. 

Завършени 

2019 
Висок процент от извършените от Агенцията плащания през последните 4 години са закъснели, 
като за 2019 г. те са 18 % от всички случаи. Тази продължаваща слабост създава финансов риск 
и риск за репутацията на Агенцията. 

Текущи 
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Отговори на Агенцията 
3.10.9. Окончателната стойност за 2020 г. на забавените плащания показва намаляване 
на броя на плащанията извън предписаните срокове в сравнение с предходната година: 
11 %, в сравнение с 18 % за 2019 г. Тези 11 % включват натрупаните просрочени 
плащания, пренесени от 2019 г. Без това изоставане общият брой на забавените 
плащания за 2020 г. щеше да бъде 3 %.  

3.10.10. ЕАМБ взема под внимание коментара на Сметната палата и е засилила 
процедурата за проверка на правата на срочно наетите служители/договорно наетите 
служители, които преди това са били командировани национални експерти в Агенцията. 
С помощта на актуализираната процедура проверките за установяване дали е настъпила 
промяна в обичайното местопребиваване към момента на придобиване на статут на 
редовен служител, понастоящем се извършват и документират официално. 

3.10.11. Делегираните от изпълнителния директор функции са изцяло в съгласие с 
финансовия регламент и учредителния регламент на ЕАМБ. Начинът, по който е 
проведено делегирането от изпълнителния директор на ЕАМБ, цели да осигури 
непрекъснатост на дейността. Делегирането на функции е съчетано с някои смекчаващи 
мерки, въведени с цел да предотврати и избегне потенциална опасност за 
законосъобразността и редовността на операциите на ЕАМБ. От юни 2021 г. е въведена 
нова процедура, при която всички проверки (напр. предварително одобрение от страна 
на изпълнителния директор на всички решения, взети от упълномощения ръководител 
на отдела, доклад на ръководителя на отдела относно подписаните от него документи) 
се съхраняват в централен регистър и надлежно се документират. 
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3.11. Агенция на Европейския съюз 
за киберсигурност (ENISA) 

Въведение 

3.11.1. Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност („Агенцията“ или 
„ENISA“) със седалища в Атина88 е създадена с Регламент (EО) № 460/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета89, който след различни изменения е заменен с 
Регламент (ЕО) № 2019/88190. Основната задача на Агенцията е постигането на високо 
общо равнище на киберсигурност в целия Съюз, включително чрез активна подкрепа за 
държавите членки, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза за 
подобряване на киберсигурността. Агенцията също така служи като референтно звено за 
консултации и експертен опит за всички заинтересовани страни в Съюза. На 
фигура 3.11.1 са представени основни данни за Агенцията91. 

Фигура 3.11.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
88 През септември 2019 г. седалището на Агенцията е прехвърлено от Ираклион в Атина. 

89 ОВ L 77, 13.3.2004 г, стр. 1. 

90 ОВ L 151, 7.6.2019 г, стр. 15. 

91 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.enisa.europa.eu. 

18

26

Бюджет (в млн. евро)*

75

87

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.enisa.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.11.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.11.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.11.4. Европейската сметна палата извърши одит на:  

а) отчетите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, които се състоят 
от финансови отчети92 и отчети за изпълнението на бюджета93 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
92 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

93 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.11.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.11.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и 
редовността на плащанията, свързани с отчетите 

3.11.7. Предишният изпълнителен директор е възложил временни 
правомощия на един служител, като срокът на упълномощаване е приключил на 
31 декември 2019 г. Новият изпълнителен директор е упълномощил същия служител 
на 12 февруари 2020 г. Междувременно съответният служител е одобрил, в 
съответствие с целите на Агенцията, бюджетни задължения в размер на 
529 120 евро и плащания в размер на 914 100 евро, без да има необходимите 
правомощия (3,5 % от общите бюджетни кредити за плащания, налични през 
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2020 г.). Следва да се отбележи, че след извършения от ЕСП одит Агенцията е 
предприела стъпки за смекчаване на установените рискове в бъдеще. 

Становище с резерви относно законосъобразността и редовността на плащанията, 
свързани с отчетите 

3.11.8. С изключение на последиците от въпроса, описан в раздела 
„Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и 
редовността на плащанията, свързани с отчетите“, Европейската сметна палата 
счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 
2020 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти. 

Други въпроси 

3.11.9. ЕСП обръща внимание на факта, че за разлика от другите институции 
(като например Европейската комисия) Агенцията не е приела вътрешни правила, за 
да осигури непрекъснатост на правомощията в случаите, когато оправомощаващият 
или оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити напуска заеманата 
длъжност.  

Функцията на разпоредителя с бюджетни кредити е различна в агенциите и в 
институциите. Самите институции имат функция на разпоредител с бюджетни и 
делегират съответни отговорности на членове на своя персонал. Генералните 
директори и генералните секретари на институциите са само оправомощени 
разпоредители с бюджетни кредити. Различна е ситуацията в агенциите, където 
функцията на разпоредител с бюджетни кредити е възложена на изпълнителния 
директор, който е отговорен за изпълнението на бюджета.  

Новият изпълнителен директор на Института е встъпил в длъжност на 16.10.2019 г. 
На 12 февруари 2020 г. той е възложил нови пълномощия на седем служители. 
Междувременно тези служители са одобрявали операции въз основа на 
правомощията, възложени им от предишния изпълнителен директор. Това 
представлява сериозна слабост на вътрешния контрол. 

След одита на ЕСП Агенцията е приела ново вътрешно решение, насочено към 
преодоляване на посочените проблеми. 

3.11.10. Освен това ЕСП установи следните сериозни системни слабости. 

В един случай валидността на делегираните правомощия е била свързана с 
продължителността на договора за работа на съответния служител, който е трябвало 
да изтече на 31 август 2019 г. Въпреки че договорът на този служител е бил удължен 
от предишния изпълнителен директор през февруари 2019 г., валидността на 
правомощията му не е продължена. На служителя официално са делегирани 
правомощия едва на 12 февруари 2020 г. Междувременно този служител е одобрил 
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бюджетни задължения в размер на 1 197 960 евро и плащания в размер на 
718 650 евро.  

Правомощията, възложени от новия изпълнителен директор на Агенцията през 
февруари 2020 г., определят максимален размер за всеки бюджетен дял, но не за 
всеки бюджетен ред. Разпоредителите с бюджетни кредити са длъжни да 
удостоверят приемането на възложените им правомощия с подпис. Тази стъпка 
обаче е била изпълнена с голямо закъснение — в повечето случаи над десет месеца 
по-късно. В един случай разпоредителят с бюджетни кредити е подписал 
декларация, че приема възложените му правомощия, три седмици след изтичането 
на оправомощаването му. 

На последно място, ЕСП установи несъответствие в одобрения обхват на 
правомощията при делегирането на правомощия от изпълнителния директор на 
Агенцията на разпоредителя с бюджетни кредити. Максималният размер на 
средствата, с които може да се разпорежда оправомощеният служител, вписан също 
и в системата за финансово управление, е 500 000 евро. Декларацията за приемане 
на правомощията, подписана от разпоредителя с бюджетни кредити обаче, 
определя този таван на 100 000 евро. Агенцията е коригирала това разминаване на 
11 февруари 2021 г. с обратно действие. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.11.11. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 



 158 

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) 

 

Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 

Агенцията няма политика за чувствителните длъжности, която да определя кои функции са 
чувствителни, да ги актуализира и да набелязва съответните мерки, насочени към смекчаване 
на риска от влиянието налични интереси. Това не съответства на нейните стандарти за 
вътрешен контрол. Агенцията следва да приеме и да започне да изпълнява такава политика за 
чувствителните длъжности. 

Предстоящи 

2019 

ЕСП установи редица слабости, намаляващи прозрачността на одитираните процедури на 
Агенцията за възлагане на обществени поръчки. Между тях са припокриване на критериите за 
подбор и критериите за възлагане на договор, както и неспазване на сроковете за публикуване 
на обявлението за възлагане на договор. 

Завършени 

2019 

При две рамкови споразумения за услуги ценовият критерий е бил основан изключително 
върху дневните ставки, без в тръжните спецификации да са включени други критерии, 
основани на различни възможни случаи. Това създава риск договорът(ите) да не доведе(ат) до 
най-икономичното изпълнение на съответните проекти. 

Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 
При три одитирани процедури за възлагане на поръчки Агенцията е определила минимален 
размер на „годишния оборот“ като критерий за подбор, независимо от стойността и обхвата на 
договора и без да анализира свързания с това риск. 

Завършени 

2019 
През 2019 г. Агенцията е увеличила значително използването на временни работници (29 % от 
общата работна сила) в сравнение с предходната година. Това показва, че зависимостта на 
Агенцията от временни работници се е увеличила в много области на нейната дейност. 

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

В споразумението между ENISA и агенцията за временна заетост не се посочват основните 
условия на труд, за да може да бъде обоснована категорията, по която се наемат временните 
работници. Тези работници също така не се ползват със същите социални придобивки като 
служителите на ENISA.  

ЕСП отбелязва наличието на 
неприключено дело пред Съда на 
ЕС № C-948/19 (Manpower Lit), 
което засяга няколко въпроса, 
поставени от Върховния съд на 
Литва относно прилагането на 
Директива 2008/104/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета относно използването на 
агенции за временна заетост от 
агенциите на ЕС. Тъй като 
решението на Съда на ЕС по тези 
въпроси може да окаже 
въздействие върху позицията на 
ЕСП относно използването на 
временни работници от страна на 
Агенцията, ЕСП ще се въздържи от 
констатации и оценки във връзка 
с редовността на подхода на 
Агенцията по този въпрос, 
включително от проследяване на 
действията по констатациите от 
предходни години, до 
произнасянето на Съда на 
Европейския съюз по това дело. 
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Отговори на Агенцията 
3.11.7. Агенцията приветства тази одитна констатация и признава установената слабост. 
Агенцията би искала да подчертае, че операциите не са били в конфликт на интереси и не 
са застрашили финансовите интереси на Агенцията. Съгласно вътрешния анализ, който 
Агенцията допълнително утвърждава с външен одитор, тези трансакции са извършени в 
изпълнение на целите на Агенцията и за нейно официално ползване. 

За да се справи с този проблем Агенцията е създала отделен независим надзорен орган, 
който да наблюдава действията по финансово делегиране, и е отделила структурно и 
функционално твърдо и строго задачите по изпълнението на бюджета и вътрешния 
контрол. ENISA е уверена, че тези мерки са ефективни за справяне с всички бъдещи 
рискове. 

3.11.8. ENISA би искала да подчертае, че резервите в становището относно 
законосъобразността и редовността бяха предизвикани от едно изолирано и несистемно 
събитие. Агенцията е предприела необходимите стъпки за преодоляване на този 
проблем, като е приложила ефективен план за корекции (както е описано по-горе в 
нашия отговор на точка 3.11.7.) за намаляване на рисковете, свързани с делегирането на 
финансови операции. 

3.11.9. Агенцията е действала добросъвестно и е приела план за корекции с цел 
намаляване на правната несигурност и забележките, повдигнати от ЕСП във връзка с 
управлението на делегирането. 

През 2021 г. ENISA въведе вътрешни правила, които изискват новоназначеният 
изпълнителен директор да потвърди правата на финансово делегиране, тъй като 
предишните права на делегиране, предоставени от бившия директор, автоматично се 
отнемат 90 дни след като новоназначеният изпълнителен директор встъпи в длъжност. 

Следователно прекратяването на делегирането вече е предварително определено от 
първоначалното делегиране, предоставено от изпълнителния директор (т.е. ограничено 
във времето от клауза за изтичане на срока на действие), или е действително чрез 
специален акт за оттегляне, с който делегирането на правомощия се оттегля изрично от 
лицето, засегнато от делегиращия орган. 

3.11.10. По отношение на първата точка Агенцията признава, че това делегиране на 
финансови права е трябвало да бъде продължено от предишния изпълнителен директор 
след удължаването на договора на персонала. От ноември 2020 г. насам съответните 
вътрешни процеси са съответно преразгледани, за да се предотврати подобно 
положение, тъй като сега делегирането на финансови права следва общи принципи и 
вече не се предоставя на индивидуална основа. 
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Във връзка с втората точка Агенцията признава, че всяко ново делегиране на финансови 
права следва да бъде официално прието от служителя в рамките на съответен срок. 

От ноември 2020 г. насам съответните вътрешни процеси са съответно преразгледани, за 
да се предотврати подобна ситуация, като се въведе задължително условие за приемане 
на финансово делегиране преди предоставяне на финансовите права в системата за 
финансово управление (ABAC). 

По отношение на последната точка ENISA признава тази грешка, произтичаща от 
техническа грешка. 

Вътрешните процеси бяха съответно преразгледани, за да се предотврати подобно 
събитие в бъдеще, тъй като делегирането на финансови права ще бъде сверявано с 
приемането на делегиране преди предоставяне на финансови права във финансовата 
система ABAC. 

Освен това изпълнителният директор създаде Комитет за управление на бюджета, който, 
наред с други задачи, също така прави преглед на изпълнението на делегираните 
правомощия в Агенцията във връзка с правилата, политиките и насоките, въведени от 
изпълнителния директор, и в съответствие с принципите на доброто финансово 
управление. 
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3.12. Агенция за железопътен 
транспорт на Европейския съюз 
(ERA) 

Въведение 

3.12.1. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“ или 
„ERA“) със седалища в Лил и Валансиен е създадена с Регламент (ЕО) № 881/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета, заменен през 2016 г. с Регламент (ЕС) 2016/796 на 
Европейския парламент и на Съвета94. Функцията на Агенцията е да повишава нивото на 
оперативна съвместимост на железопътните системи, да разработва общ подход по 
отношение на безопасността с цел да подпомага създаването на по-конкурентен 
европейски железопътен сектор с високо ниво на безопасност, както и да изпълнява 
функциите на орган на ЕС за издаване на разрешения за пускане на пазара на 
железопътни превозни средства, единни сертификати за безопасност за железопътните 
предприятия и издаване на одобрения за проекти във връзка с Европейска система за 
управление на железопътното движение по железопътните линии. На фигура 3.12.1 са 
представени основни данни за Агенцията95. 

                                                             
94 OВ L 220, 21.6.2004 г., стр. 3 и OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1. Съгласно втория регламент 

първоначалното име на Агенцията — Европейска железопътна агенция — е 
променено на Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз. 

95 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.era.europa.eu. 

http://www.era.europa.eu/
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Фигура 3.12.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.12.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.12.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

32

37

Бюджет (в млн. евро)*

174

177

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019



 165 

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) 

 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.12.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, които се 
състоят от финансови отчети96 и отчети за изпълнението на бюджета97 за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.12.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

                                                             
96 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

97 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.12.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.12.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.12.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2013 Седалищата на Агенцията са в Лил и Валансиен. Разходите вероятно могат да бъдат намалени 
допълнително, ако всички операции бъдат централизирани на едно място. 

Предстоящи 

(извън контрола на 
Агенцията) 

2018 

През 2019 г. Агенцията ще започне да събира такси и възнаграждения за задачи по 
сертифициране. Новият регламент съдържа изискването специфичните нужди на малките и 
средните предприятия (МСП) да бъдат взети предвид. Агенцията следва да въведе ефективни 
контроли за проверка на критериите за МСП за кандидатите. 

Предстоящи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2018 

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета таксите и 
възнагражденията представляват целеви приходи за Агенцията. За да се планират по подходящ 
начин таксите и възнагражденията, както и съответните бюджетни кредити за поети 
задължения и плащанията в бюджета, са необходими някои изменения в правилата за 
прилагане на Финансовия регламент на Агенцията. Таксите и възнагражденията могат да бъдат 
фактурирани едва след предоставяне на дадена услуга, а временните фактури могат да се 
издават само на шестмесечие. Агенцията ще трябва да следи разходите отблизо и да фактурира 
междинните суми във възможно най-кратък срок. 

Завършени 

2019 

През 2019 г. Агенцията е сключила рамково споразумение на каскаден принцип с три 
дружества за помощ в процеса на одобряване на Европейската система за управление на 
железопътното движение. Във Финансовия регламент се посочва, че това може да бъде 
направено, при условие че в рамковото споразумение ясно се прецизират всички условия, 
уреждащи предоставянето на съответните строителни работи, доставки или услуги. В този 
случай рамковото споразумение не е достатъчно конкретно. Освен това финансовите оферти на 
участниците се основават единствено на дневна ставка за работен ден, без да се вземат 
предвид важни елементи, като профилите на работниците или сложността на работата. 

Завършени  
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2019 

По отношение на една процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на 
кетъринг услуги един от членовете на комисията за оценка никога не е бил официално 
назначен. Неговото участие в тази комисия без официално назначение е вътрешно слабост, 
която намалява прозрачността на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Завършени  

2019 

Европейската комисия, в рамките на споразумение за нивото на услугите, е фактурирала на ERA 
разходи за предоставянето на различни услуги в областта на информационните технологии. 
Това включва такса за хостинг на информационна система, изчислена въз основа на броя 
потребители. Европейската комисия е начислила прекалено голяма такса на Агенцията, защото 
броят на потребителите, на които се основава фактурата, е неточен. Това показва слабости във 
вътрешния контрол на Агенцията, тъй като демонстрира, че не е направена проверка дали 
фактурираната стойност съответства на действително договорените условия в споразумението 
за нивото на услугите. 

Предстоящи 
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Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 
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3.13. Европейски орган за ценни 
книжа и пазари (ESMA) 

Въведение  

3.13.1. Европейският орган за ценни книжа и пазари („Органът“ или „ESMA“) със 
седалище в Париж е създаден по силата на Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета98. Мисията на Органа е да подобри защитата на инвеститорите и 
да насърчава стабилния и организиран финансов пазар. Органът изпълнява мисията си 
чрез четири дейности — оценка на риска за инвеститорите, пазарите и финансовата 
стабилност; изготвяне на единен наръчник за финансовите пазари в ЕС; насърчаване на 
сближаването на надзорните практики и пряк надзор на конкретни финансови 
предприятия. На фигура 3.13.1 са представени основни данни за Органа99. 

Фигура 3.13.1 — Основни данни за Органа 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Органа за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Органа. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.13.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 

                                                             
98 OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84. Учредителният регламент на Органа е изменен на 

27 декември 2019 г. с Регламент (ЕС) № 2019/2175 (ОВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 80). 

99 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Органа може да се 
намери на неговия уебсайт: www.esma.europa.eu. 

53

60

Бюджет (в млн. евро)*

237

250

Брой служители (към 31 декември)**

http://www.esma.europa.eu/
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контрол на Органа. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Органа. 

3.13.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.13.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейския орган за ценни книжа и пазари, които се състоят от 
финансови отчети100 и отчети за изпълнението на бюджета101 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.13.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Органа за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 

                                                             
100 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

101 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Органа и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.13.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Други въпроси  

3.13.7. Таксите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг (АКР), се основават 
на техните приходи като правни субекти. Това създава една почти законна 
възможност за намаляване или избягване на таксите чрез прехвърляне на приходи 
от агенциите за кредитен рейтинг, които се намират под юрисдикцията на ЕС, към 
техните свързани субекти извън тази юрисдикция. Органът е оценил този риск и го е 
счел за нисък, но въпреки това продължава да го наблюдава. Регламентът относно 
агенциите за кредитен рейтинг102 предоставя на агенциите и възможност да 
заобикалят установените механизми за начисляване на такси, като извършват 
дейности, свързани с разпространението на кредитни рейтинги и допълнителни 
услуги (като например лицензиране на потоци от данни за кредитни рейтинги и 
предоставяне на изследвания и свързани продукти и услуги на ползвателите на 
кредитни рейтинги), чрез дружества от същата група, които не са регистрирани АКР. 
Европейската комисия има правомощията да въведе съответни законодателни 
промени в този регламент. ESMA следи този риск и на 29 януари 2021 г. е публикувал 

                                                             
102 Регламент (ЕС) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 

2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг, изменен с Регламент (ЕС) № 513/2011 
на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. и с Регламент (ЕС) 
№ 462/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. Таксите на АКР са 
предвидени в Делегиран регламент (ЕС) № 272/2012 на Европейската комисия от 
7 февруари 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за 
ценни книжа и пазари на агенциите за кредитен рейтинг. 



 174 

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) 

 

документ за обсъждане103. След този документ Органът е представил техническа 
консултация на Европейската комисия на 21 юни 2021 г. относно изменението на 
регламента, за да се противодейства на този риск. 

3.13.8. Таксите за регистрите на трансакции се изчисляват въз основа на 
приложимия за всеки отделен депозитар оборот. Сумата се изчислява като сбор от 
по една трета от всеки от следните елементи: приходите, генерирани от основните 
функции на регистъра на трансакции, броя на сделките, отчетени пред регистъра 
през предходната година, и броя на записаните неприключени сделки към 31 
декември на предходната година. Въпреки че делегираните регламенти относно 
регистрите на трансакции104 не предвиждат всеобхватна и систематизирана рамка за 
контрол, която да гарантира събирането на надеждна информация, всички регистри 
са представили становища от независими одитори, в които се посочва, че техните 
финансови отчети за 2019 г. (използвани при изчисленията на таксите) дават вярна и 
точна представа за състоянието им. Независимо от това предоставената от тях 
информация относно броя на сделките, отчетени пред регистъра на трансакции през 
2019 г., и броя на регистрираните неприключени сделки към 31 декември 2019 г., е 
била предмет само на ограничена проверка от независими одитори. На 24 март 
2021 г. ESMA е публикувал документ за обсъждане105, в който се предлага 
опростяване на метода за определяне на оборота на регистрите на трансакции за 
целите на изчисляването на годишните надзорни такси, като се вземат предвид само 
приходите, но не и данните за дейността. Съгласно този документ ESMA планира да 
представи техническа консултация на Европейската комисия относно изменението 
на делегираните регламенти относно регистрите на трансакции до средата на 2021 г. 

                                                             
103 Документ за консултация ESMA 80-196-5019. Вж. https://www.esma.europa.eu/press-

news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma. 

104 Регламент (ЕС) № 648/2012 относно извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на трансакции (Регламент за европейската пазарна 
инфраструктура). Таксите, приложими за регистрите на трансакции съгласно 
Регламента за европейската пазарна инфраструктура са включени в Делегиран 
регламент (ЕС) № 1003/2013 на Европейската комисия (АКР 1003/2013) за допълнение 
на Регламент № 648/2012. След влизането в сила на Регламент (ЕС) № 2015/2365 
относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното 
използване (SFTR) Органът вече е отговорен за регистрацията, надзора и признаването 
на регистрите на трансакции по този регламент. Таксите, приложими за регистрите на 
трансакции съгласно SFTR са включени в Делегиран регламент (ЕС) № 2019/360 на 
Европейската комисия (АКР 2019/360). 

105 Документ за консултация ESMA74-362-1864. Вж. 
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-
sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.13.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.13.10. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно законосъобразността и 
редовност на операциите 

3.13.11. През март 2020 г. Органът е сключил рамково споразумение за услуги за 
данни с канадско дружество за максимален период от седем години. Максималната 
стойност на споразумението не е ясно определена. Това намалява неговата прозрачност. 
Органът обаче е заделил 270 000 евро за максималния период на изпълнение на 
споразумението въз основа на договорената годишна такса в размер на 35 000 щ.д.  

Освен това споразумението е подписано от разпоредител с бюджетни кредити, който е 
имал правомощия да поема правни задължения за съответния бюджетен ред на 
стойност до 135 000 евро, което е под максималната стойност на споразумението. Това 
представлява сериозна слабост на контрола. След извършването на одита на ЕСП Органът 
е предприел корективни мерки за преодоляването ѝ (например изпълнителният 
директор също е подписал рамковото споразумение). 

3.13.12. Органът не е приложил лихвения процент, определен в Делегирания 
регламент на Европейската комисия106, за закъснелите плащания от няколко агенции за 
кредитен рейтинг (АКР) и регистри на трансакции във връзка с техните вноски за 2020 г. 
Разпоредителят с бюджетни кредити също така не е установил подлежащите на 
събиране вземания и не е приел официално решение за отказ от събиране на установено 

                                                             
106 Делегиран регламент (ЕС) № 272/2012 на Комисията от 7 февруари 2012 г. относно 

агенциите за кредитен рейтинг (OВ L 90, 28.3.2012г., стр. 6), Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1003/2013 на Комисията от 12 юли 2013 г. относно регистрите на трансакции 
(OВ L 279, 19.10.2013г., стр. 4) и Делегиран регламент (ЕС) № 2019/360 на Комисията от 
13 декември 2018 г. относно регистрите на трансакции (OВ L 81, 22.3.2019 г., стр. 58). 
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вземане във връзка с лихвите за забава (санкция), както се изисква от член 101 от 
Финансовия регламент на ЕС. Размерът на начислената лихва за 2020 г. е 13 601 евро. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.13.13. ЕСП установи слабости на вътрешния контрол при мониторинга на 
времето, за което се начисляват средства, в един договор на база „изработено време и 
използвани ресурси“, който Органът е сключил като част от рамково споразумение за ИТ 
консултантски услуги.  

През юни 2019 г. Органът е изготвил формуляр за заявка към изпълнителя за 106 работни 
дни на обща стойност 61 086 евро. Предмет на заявката е броят работни дни (предимно 
не на място), разделени по разпределени задачи (множество работни пакети). ЕСП 
установи, че контролът от страна на Органа за проверка на действителния брой 
отработени дистанционно дни е незадоволителен. Освен това изборът на договор на 
база „изработено време и използвани ресурси“ не е най-доброто решение в случаите, 
когато работата се извършва дистанционно, освен ако не са налице подходящи 
инструменти за мониторинг на отработеното време. 

В този случай, за да одобри фактурите на изпълнителя, Органът се е фокусирал основно 
върху очакваните крайни продукти, като е наблюдавал общото начислено време спрямо 
максималния размер на бюджета. Той обаче не е проследявал редовно (например 
ежемесечно) обявените от изпълнителя изработени часове, въпреки че това се изисква 
от рамковото споразумение.  

Това означава, че Органът има слаби механизми за контрол на това дали плащанията към 
изпълнителя са основани на валидни отчети за изработените часове, подадени 
своевременно. Това представлява значителна слабост на вътрешния контрол. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.13.14. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2018 

Използването на договори за ИТ услуги за намирането на персонал заобикаля прилагането на 
правилата на ЕС за социална и трудова заетост и излага Органа на правни рискове, както и 
рискове за репутацията му. Органът трябва да следи за това във формулировките на 
договорите да са прави ясно разграничение между договори за възлагане на услуги в областта 
на информационните технологии и договори за назначаване на временни служители. 

Завършени 

2018 
Излишъците и дефицитите от таксите, начислявани на агенциите за кредитен рейтинг и 
депозитарите, могат да доведат до годишно кръстосано финансиране на дейности. Органът 
следва да намери начин да избягва подобно кръстосано финансиране. 

Текущи 

2019 
Органът никога не е коригирал и не е планирал да коригира основаните на изчисления 
пенсионни вноски на националните компетентни органи за година N според действителните 
суми. 

Текущи 
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Отговори на Органа 
3.13.7. ESMA приветства факта, че Сметната палата признава усилията на ESMA за 
намаляване на риска от заобикаляне на регламента за АКР от страна на агенциите за 
кредитен рейтинг (АКР) по отношение на таксите. ESMA потвърждава, че техническото 
становище относно преразглеждането на регламента по отношение на таксите, налагани 
от ESMA на АКР (реф. ESMA80-196-5324), е представено на Европейската комисия на 21 
юни 2021 г. Сега Комисията трябва да определи дали и как ще предложи преразглеждане 
на законодателната рамка.  

3.13.8. През втората половина на 2021 г. ESMA ще представи на Европейската комисия 
своето техническо становище относно изменението на законодателството за управление 
на таксите на регистрите на трансакции. Впоследствие Комисията ще трябва да определи 
приемането на предложение за преразглеждане на законодателната рамка. 

3.13.11. По изключение за този договор ESMA е трябвало да използва образеца на 
доставчика вместо образеца на рамковия договор на ESMA. Използваният образец е 
подвеждащ и включва само сумата за предоставените услуги през първата година (35 000 
щ.д.), а не максималната сума за целия срок на споразумението, откъдето идва заверката 
от вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити за сумата до 135 000 евро. 
ESMA разработва работни инструкции, за да гарантира подходящо равнище на вътрешен 
контрол, в случай че в бъдеще ESMA отново се озове в ситуация да използва образеца на 
рамковия договор на изпълнителя вместо обичайния образец на ESMA.  

3.13.12. ESMA счита, че решението на разпоредителя с бюджетни кредити за отказ чрез 
обмен на електронни писма е ефективно, като се има предвид несъщественият характер 
на сумата (0,1 % от общите такси на АКР и регистри на трансакции през 2020 г.). След 
коментарите на Сметната палата ESMA допълнително засили контрола върху 
просрочените плащания. ESMA предприе следните действия: a) редовно вътрешно 
автоматично отчитане на натрупаните просрочени плащания; б) вътрешни инструкции за 
работа относно установяването на подлежащите на събиране вземания и относно 
критериите за оценка на евентуален отказ от събиране за всички източници на приходи; 
в) специфичен електронен работен процес, улесняващ навременното, обосновано и 
официално вземане на решения по отношение на натрупаните лихви.  

3.13.13. Неотдавна ESMA предприе редица превантивни действия с цел засилване на 
вътрешния контрол по рамковите договори за консултантски услуги. ESMA разработи 
вътрешни насоки относно управлението на договорите в областта на ИКТ, които 
съдържат ясно описание на различните видове договори и съответните изисквания за 
мониторинг. Освен това понастоящем ESMA подготвя обучение по управление на 
договори за ръководители на проекти и други компетентни служители. Обучението ще се 
проведе през 2021 г. 
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3.14. Европейска агенция за 
безопасност и здраве при работа 
(EU-OSHA) 

Въведение 

3.14.1. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (наричана по-
нататък „Агенцията“ или „EU-OSHA“) със седалище в Билбао е създадена с Регламент (EО) 
№ 2062/94 на Съвета107, отменен с Регламент (ЕС) 2019/126 на Европейския парламент и 
на Съвета на 16 януари 2019 г.108 Агенцията е натоварена със задачата да събира и 
разпространява информация относно приоритетите на отделните държави и на Съюза в 
областта на безопасността и здравето при работа, да подпомага националните 
организации и организациите на Съюза, които се занимават с формулиране и 
осъществяване на политики, и да предоставя информация за превантивните дейности. На 
фигура 3.14.1 са представени основни данни за Агенцията109. 

Фигура 3.14.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
107 ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1. Този регламент последно е изменен с Регламент (ЕО) 

№ 1112/2005 на Съвета (ОВ L 184, 15.7.2005 г., стр. 5). 

108 ОВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 58. 

109 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.osha.europa.eu. 

21

20

Бюджет (в млн. евро)*

63

63

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.osha.europa.eu/
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) 

 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.14.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.14.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.14.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, които се 
състоят от финансови отчети110 и отчети за изпълнението на бюджета111 за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
110 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

111 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) 

 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.14.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.14.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.14.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) 

 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.14.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) 

 

Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 
Нивото на пренесените за 2019 г. бюджетни кредити за поети задължения за дял II и дял III е 
високо. Агенцията следва да анализира причините за големия размер на пренесените 
бюджетни кредити и да направи необходимите подобрения в планирането на бюджета. 

Текущи  

2019 В един случай Агенцията е закупила услуги на стойност над максимално определената в 
договора, без да го измени. Няма данни 

2019 
В един случай Агенцията е възстановила разходи за настаняване въз основа на ставка за 
фиксирана сума на ден, докато в договора се посочва, че възстановяването на разходи трябва 
да се основава на действителни суми, посочени в подкрепящите документи.  

Няма данни 

2019 Размерът на пренесените бюджетни кредити показва надценяване на бюджетните нужди и 
противоречи на бюджетния принцип за ежегодност.  Текущи 
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) 

 

Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 



 185 

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) 

 

3.15. Европейска фондация за 
подобряване на условията на живот 
и труд (Eurofound) 

Въведение 

3.15.1. Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд 
(„Фондацията“ или „Eurofound“) със седалище в Дъблин е създадена с Регламент (ЕИО) 
№ 1365/75 на Съвета112, отменен с Регламент (ЕС) 2019/127 на Европейския парламент и 
на Съвета113. Нейната цел е да допринася за планирането и създаването на по-добри 
условия на живот и труд в ЕС чрез мерки, насочени към разширяването и 
разпространяването на познанията, които могат да подпомогнат това развитие. На 
фигура 3.15.1 са представени основни данни за Фондацията114. 

Фигура 3.15.1 — Основни данни за Фондацията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Фондацията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Фондацията. 

                                                             
112 ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1. 

113 OВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 74. 

114 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Фондацията може да 
се намери на нейния уебсайт: www.eurofound.europa.eu. 

26

27

Бюджет (в млн. евро)*

100

95

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.eurofound.europa.eu/
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Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) 

 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.15.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Фондацията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на 
други одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на 
Фондацията. 

3.15.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.15.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и 
труд, които се състоят от финансови отчети115 и отчети за изпълнението на 
бюджета116 за финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
115 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

116 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) 

 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.15.5. Европейската сметна палата, че отчетите на Фондацията за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Фондацията и счетоводните правила, приети от 
отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.15.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.15.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.15.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 
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Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) 

 

Констатации и оценки относно законосъобразността и 
редовност на операциите 

3.15.9. В доклада на ЕСП за финансовата 2019 година се заключава, че няколко 
процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на електричество и ремонт 
на санитарни помещения са нередовни. По тази причина всички последващи плащания 
по сключените при тези процедури договори също са нередовни. През 2020 г. тези 
плащания възлизат на 62 470 евро за договора за доставка на електричество и 
174 730 евро за договора за ремонтни дейности. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.15.10. „Чувствителни длъжности“ се използва за описание на случаите, в които 
член на персонала разполага с известни правомощия за вземане на решения, достатъчни 
да му позволят потенциално да злоупотреби с тях с цел лична облага. Управлението на 
чувствителните длъжности е стандартен елемент от проверката за вътрешен контрол, 
който има за цел да сведе до приемливо равнище риска от злоупотреба. В една 
ефективна рамка за вътрешен контрол рисковете, свързани с чувствителни длъжности, се 
управляват чрез проверки за ограничаване на риска и с мобилност на персонала. 
Фондацията има политика за определяне на чувствителните длъжности и съответните 
контроли за ограничаване на риска, но от 2012 г. насам не е извършвала преглед на 
списъка на тези длъжности и те вече не отразяват нейната настояща вътрешна 
организация. След извършения от ЕСП одит на 23 юни 2021 г. Фондацията е въвела нова 
политика по отношение на чувствителните длъжности. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.15.11. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) 

 

Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 
В своя одитен доклад за финансовата 2019 година ЕСП заключи, че процедурата за възлагане 
на обществена поръчка за доставка на електричество е нередовна. По тази причина всички 
последващи плащания по този договор са нередовни.  

Текущи 

2019 
В своя одитен доклад за финансовата 2019 година ЕСП заключи, че процедурата за възлагане 
на обществена поръчка за ремонтни дейности на санитарните помещения на Фондацията е 
нередовна. По тази причина всички последващи плащания по този договор са нередовни.  

Текущи 
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Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) 

 

Отговори на Фондацията 
3.15.9. Eurofound вече прие констатациите на Палатата от предходната година и изпълни 
действието, като стартира нова процедура за обществена поръчка в началото на 2021 г. 
във връзка с договора за доставка на електроенергия. Свързаните с това плащания бяха 
пряка последица от първоначалните процедури за възлагане на обществена поръчка. 
Окончателното плащане за обновяването на санитарните възли е извършено през 2020 г.  
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Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) 

 

3.16. Европейска агенция за 
глобални навигационни спътникови 
системи (GSA) 

Въведение 

3.16.1. Европейската агенция за ГНСС (наричана по-нататък „Агенцията“, или още 
„GSA“), чието седалище е в Прага, официално поема всички задачи, които преди това са 
възложени на Съвместно предприятие „Галилео“ на 1 януари 2007 г. GSA продължава да 
ги изпълнява съгласно Регламент (ЕС) №°912/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета117, изменен с Регламент (ЕС) № 512/2014 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г. Европейската комисия е поверила и управлението на Европейската 
геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) на GSA по силата на сключено 
споразумение за делегиране. На фигура 3.16.1 са представени основни данни за 
Агенцията118. 

Фигура 3.16.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
117 ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11. 

118 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.gsa.europa.eu. 

1 211

1 584

Бюджет (в млн. евро)*

187

212

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.gsa.europa.eu/
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Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) 

 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.16.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.16.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.16.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейската агенция за ГНСС (глобална навигационна спътникова 
система), които се състоят от финансови отчети119 и отчети за изпълнението на 
бюджета120 за финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
119 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

120 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) 

 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.16.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.16.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.16.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.16.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) 

 

Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2014 Липсва застрахователно покритие за дълготрайните материални активи. Завършени 

2017 
Електронни обществени поръчки: Към края на 2019 г. Агенцията все още не използва нито един 
от ИТ инструментите за електронни обществени поръчки, разработени от Европейската 
комисия. 

Текущи 

2019 

Не е въведена всеобхватна стратегия за извършването на предварителни или последващи 
проверки, с които да се потвърди точността на докладваните извършени разходи от ESA, 
свързани с изпълнението на програмите EGNOS и GALILEO. Това създава риск плащанията от 
GSA за ESA да бъдат изчислени въз основа на неточни данни за разходите, което би се отразило 
на отчетите на GSA. 

Текущи 
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Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) 

 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2019 
Закъсненията в прилагането на новата рамка на GSA за вътрешен контрол и в одобряването на 
нейния план за непрекъснатост на дейността представляват сериозни вътрешни слабости. 
Планът за непрекъснатост на дейността следва да бъде официално приет и актуализиран. 

Завършени 
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Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) 

 

Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 



 

RAS-Agencies_2020-BG.doc 21.9.2021 

 
Агенции, финансирани по 

подфункция 2 от МФР – 
„Устойчив растеж — природни 

ресурси“ 
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Европейска агенция за околна среда (EEA) 

 

3.17. Европейска агенция за околна 
среда (EEA) 

Въведение 

3.17.1. Европейската агенция за околна среда (наричана по-нататък „Агенцията“, 
известна още като „ЕЕА“ или „ЕАОС“) със седалище в Копенхаген е създадена с Регламент 
(ЕИО) № 1210/90 на Съвета121. Агенцията отговаря за създаването на мрежа за 
наблюдение, която да осигурява на Комисията, Парламента, държавите членки и 
обществото надеждна информация за състоянието на околната среда. По-конкретно тази 
информация следва да подпомага Европейския съюз и държавите членки в 
предприемането на мерки за опазване на околната среда и оценяването на 
ефективността на тези мерки. На фигура 3.17.1 са представени основни данни за 
Агенцията122. 

Фигура 3.17.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
121 OВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1, изменен с Регламент (EО) № 401/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно Европейската агенция за 
околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда 
(OВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13). 

122 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.eea.europa.eu. 

92

97

Бюджет (в млн. евро)*

210

213

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.eea.europa.eu/
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Европейска агенция за околна среда (EEA) 

 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.17.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.17.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.17.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейската агенция за околна среда, които се състоят от 
финансови отчети123 и отчети за изпълнението на бюджета124 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
123 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

124 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Европейска агенция за околна среда (EEA) 

 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.17.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.17.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.17.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.17.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Европейска агенция за околна среда (EEA) 

 

Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 

Агенцията е увеличила максималната стойност на рамково споразумение, без да направи 
официално изменение на споразумението. Тя следва да подобри мониторинга на 
максималните стойности на рамковите споразумения и да прави официални изменения на 
споразуменията, в съответствие с разпоредбите за възлагане на обществени поръчки.  

Завършени 

2018 Агенцията следва да приеме и да започне да изпълнява политика за чувствителните длъжности. Завършени 

2019 
Агенцията не е следила правилно общото разходване на средства по договора, преди да пусне 
нови поръчки. Това е довело до закупуването на услуги, чиято стойност надхвърля 
максималната стойност на договора с 38 456 евро (19.2 %). 

Завършени 
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Европейска агенция за околна среда (EEA) 

 

Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 
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Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) 

 

3.18. Европейска агенция за контрол 
на рибарството (EFCA) 

Въведение 

3.18.1. Европейската агенция за контрол на рибарството (наричана по-нататък 
„Агенцията“ или „EFCA“) със седалище във Виго е създадена с Регламент (ЕО) № 768/2005 
на Съвета125, заменен с Регламент (ЕС) 2019/473 на Европейския парламент и на 
Съвета126. Основната задача на Агенцията е да организира оперативната координация на 
дейностите по извършване на контрол и инспекция на рибарството от държавите членки 
с оглед осигуряването на ефективно и еднакво прилагане на правилата на общата 
политика в областта на рибарството. На фигура 3.18.1 са представени основни данни за 
Агенцията127. 

Фигура 3.18.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
125 OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1. 

126 ОВ L 83, 25.3.2019 г., стр. 18. 

127 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.efca.europa.eu. 

17

20

Бюджет (в млн. евро)*

79

81

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.efca.europa.eu/
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Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) 

 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.18.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.18.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.18.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейската агенция за контрол на рибарството, които се състоят 
от финансови отчети128 и отчети за изпълнението на бюджета129 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
128 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

129 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.18.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.18.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.18.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 
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Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 

 



 

RAS-Agencies_2020-BG.doc 21.9.2021 

 
Агенции, финансирани по 
подфункция 3 от МФР — 

„Сигурност и гражданство“ 
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3.19. Агенция на Европейския съюз 
за обучение в областта на 
правоприлагането (CEPOL) 

Въведение 

3.19.1. Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на 
правоприлагането (наричана по-нататък „Агенцията“ или „CEPOL“) със седалище в 
Будапеща е създадена с Регламент (EС) № 2015/2219130 на Европейския парламент и на 
Съвета за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета. Задачата на Агенцията е 
да функционира като мрежа, свързваща националните институти за обучение в 
държавите членки, с цел предоставяне на обучение на старши полицейски служители въз 
основа на общи стандарти. На фигура 3.19.1 са представени основни данни за 
Агенцията131. 

Фигура 3.19.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
130 ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1. 

131 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.cepol.europa.eu. 

21

32

Бюджет (в млн. евро)*

69

84

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.cepol.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.19.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.19.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.19.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на 
правоприлагането, които се състоят от финансови отчети132 и отчети за 
изпълнението на бюджета133 за финансовата година, приключила на 
31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
132 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

133 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.19.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.19.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.19.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.19.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 
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Констатации относно законосъобразността и редовността на 
операциите 

3.19.9. Агенцията е платила такса за анулиране на резервация във хотел във връзка 
с обучение, планирано за 8—11 септември 2020 г. в Будапеща. Обучението е анулирано в 
резултат на ограниченията, свързани с COVID-19, наложени от унгарското правителство 
на 1 септември 2020 г. Ако в рамковото споразумение Агенцията беше включила клауза 
за форсмажорни обстоятелства, тя би могла да анулира резервацията без заплащане на 
такса. Тя е трябвало да предвиди, че поради пандемията от COVID-19 би могло да се 
наложи планираното събитие да бъде отменено. Резервацията за това планирано 
обучение е направена на 29 юни 2020 г. Към онзи момент ситуацията в Унгария и в 
останалата част на Европа вече е била несигурна и оперативните дейности на Агенцията 
са били почти изцяло преустановени. Агенцията не е защитила ефективно финансовите 
интереси на ЕС и е трябвало да не заплати фактурата от хотела на стойност 5 335 евро за 
анулиране на резервацията, съгласно условията в договора. Ето защо това плащане е 
нередовно. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.19.10. ЕСП установи следните слабости във вътрешния контрол на Агенцията във 
връзка с управлението на бюджетните задължения. В един случай Агенцията е поела три 
правни задължения преди одобряване на съответните бюджетни задължения. Това 
представлява нарушение на член 73 от рамковия Финансов регламент за определяне на 
правилата, приложими за разходните операции, което поражда риск Агенцията да 
сключи договор, без да разполага с необходимия бюджет.  

В друг случай два различни конкретни договора (правни задължения) са свързани с едно 
и също бюджетно задължение. Това не е в съответствие с член 112, параграф 1, буква а) 
от Финансовия регламент134. Така намалява прозрачността на мониторинга на 
съответните договори в ABAC (системата за финансово управление). 

                                                             
134 Съгласно член 112, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент на ЕС, когато 

получателят и сумата са известни, следва да се установи отделно бюджетно 
задължение (за всяко правно задължение). 
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Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) 

 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.19.11. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2016 
Наблюдава се голямо текучество на персонал, което може да засегне непрекъснатостта на 
работата на Агенцията и нейната способност да изпълнява дейностите, предвидени в работната 
ѝ програма. Подадени са ограничен брой кандидатури от други държави членки. 

Текущи 

2017 Агенцията публикува обявленията за свободна длъжност на своя уебсайт и в социалните 
мрежи, но не и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Завършени  

2019 

Oтговорният разпоредител с бюджетни кредити e подписал бюджетно задължение на 
стойност, надхвърляща средствата, с които е упълномощен да се разпорежда. Агенцията трябва 
да следи за съответствието между правата за разрешаване на операции в ABAC и писмените 
Решения, подписани от изпълнителния директор. 

Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2019 

Oтговорният разпоредител с бюджетни кредити e сключил рамково споразумение на стойност, 
надхвърляща средствата, с които е упълномощен да се разпорежда. Изпълнителният директор 
следва да направи необходимото, за да създаде надеждна верига на вторично 
оправомощаване с цел да се балансира разликата. 

Завършени 
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Отговори на Агенцията 
3.19.9. Агенцията взе предвид констатациите на Палатата, но въпреки това не сме 
съгласни, че плащането е нередовно. Плащането е извършено в съответствие с 
договорните разпоредби, след като CEPOL приложи обичайната клауза за анулиране и 
успешно договори отмяна на резервацията за полупансион, което доведе до плащане 
само на 65 % от първоначално договорената услуга. 

Тъй като общата сума не е висока, би било икономически неоправдано да се създаде 
риск от възникване на правен спор с несигурен резултат. В този случай считаме, че 
договореното решение е по-подходящо от спор относно наличието на форсмажорни 
обстоятелства. 

3.19.10. Агенцията взе предвид и приема констатациите на Палатата, като изтъкна като 
причина за слабостите административна грешка. 
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3.20. Европейска служба за подкрепа 
в областта на убежището (EASO) 

Въведение 

3.20.1. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“ или 
„EASO“) е със седалище във Валета. Тя е учредена с Регламент (ЕС) № 439/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета135 със задача да подкрепя практическото 
сътрудничество по въпросите, свързани с убежището, и да подпомага държавите членки 
в изпълнението на техните задължения на европейско и международно ниво за 
предоставяне на закрила на нуждаещите се лица. От 2015 г. EASO предоставя подкрепа 
на Гърция, Италия, Кипър и Малта в контекста на миграционната криза. 

3.20.2. Службата управлява операциите, свързани с бежанската криза. Тя разполага 
с няколко регионални офиса в Италия и Гърция, а от 2018 г. — и в Кипър. Този 
децентрализиран модел представлява още едно предизвикателство при провеждането 
на операции, съответстващи на приложимата правна рамка. 

3.20.3. При извършването на своята дейност Службата е сравнително зависима от 
сътрудничеството на държавите членки, например по отношение на броя на 
националните експерти, които държавите командироват към резерва от експерти за 
намеса в областта на убежището (съгласно член 15 от регламента за създаване на EASO). 
Поради ограничения брой на такива командировани национални експерти, EASO е 
принудена да използва служители, наети чрез агенции за временна заетост, за да бъде в 
състояние да предоставя оперативна подкрепа на място. На фигура 3.20.1 са 
представени основни данни за Службата136. 

                                                             
135 OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11. 

136 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Службата може да се 
намери на нейния уебсайт: www.easo.europa.eu. 

http://www.easo.europa.eu/
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Фигура 3.20.1 — Основни данни за Службата 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Службата за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Службата. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.20.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Службата. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Службата. 

3.20.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.20.6. Европейската сметна палата извърши одит на: 

118

149

Бюджет (в млн. евро)*

296

380

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019
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а) отчетите на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, които се 
състоят от финансови отчети137 и отчети за изпълнението на бюджета138 за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.20.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Службата за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Службата и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

                                                             
137 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

138 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.20.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.20.9. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Други въпроси 

3.20.10. Без да противоречи на изразеното по-горе становище, Европейската 
сметна палата отбелязва, че неприключеното дело № T-621/20 (EMCS v EASO) пред 
Общия съд на ЕС може да има отражение върху някои аспекти от нейното одитно 
становище. През 2020 г. Службата е започнала открита процедура за наемане на 
работници чрез агенции за временна заетост с цел подкрепа за офиса и операциите 
в Малта. Общата прогнозна сума възлиза на 27,7 млн. евро за период от 48 месеца. 
През октомври 2020 г. един отхвърлен оферент е подал официална жалба срещу 
Службата пред Общия съд на Европейския съюз, оспорваща резултата от 
процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

3.20.11. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 
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Констатации относно законосъобразността и редовността на 
операциите 

3.20.12. ЕСП установи, че процедурите на EASO за възлагане на обществени 
поръчки за наемане на офисите ѝ в Рим, проведени през 2016 г. и 2017 г., са били 
нередовни. Съгласно Финансовия регламент на ЕС Службата е трябвало да извърши 
проучване на пазара, преди да наеме помещения. Тя обаче не е направила това. По тази 
причина всички последващи плащания по този договор са нередовни. През 2020 г. 
плащанията по договора възлизат на 266 523 евро. 

3.20.13. През 2020 г. са извършени плащания в размер на 911 325 евро във връзка 
с процедури за възлагане на обществени поръчки, обявени от ЕСП за нередовни в 
предишни години (например процедури за наемане на помещения в Лесбос, за 
използване на временни работници в Италия и на външни експерти). Тези плащания са 
нередовни. По-подробна информация за съответните процедури за възлагане на 
обществени поръчки е изложена в таблицата, описваща последващите действия. 

3.20.14. През 2020 г. в Службата е имало 16 свободни ръководни длъжности. 
Десет от тях са били заети от временно изпълняващи длъжността служители за период от 
повече от една година. Това е в противоречие с Правилника за длъжностните лица, в 
който продължителността на временните назначения на ръководни кадри е ограничена 
до една година. Тази несигурност на равнището на ръководните длъжности може да се 
отрази негативно на ръководството на Службата и неговата стратегическа приемственост. 

Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.20.15. През 2020 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити за плащания е 
ниско — 81 %. Процентът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е 
висок за дял III (оперативни разходи) — 33,8 %, или 25,6 млн. евро. Процентът на 
отменените бюджетни кредити, пренесени от 2019 г. за 2020 г., също е висок — 19 %. 
Това противоречи на бюджетния принцип на ежегодност. За да намери решение, 
Службата следва да подобри планирането на бюджета и цикъла на неговото изпълнение. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.20.16. През 2018 г. временно изпълняващият длъжността изпълнителен 
директор на Службата е предложил план за действие за управление, насочен към 
възстановяване на доверието както във вътрешен, така и във външен план, укрепване на 
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управленските структури на Службата и възстановяване на вътрешния капацитет. 
Оттогава Службата полага непрекъснати усилия за укрепване на своето управление и 
своята система за вътрешен контрол и повечето от действията, заложени в плана, са 
изпълнени.  

През януари 2020 г. тя е прекратила плана за действие за управление139. По това време тя 
докладва, че 51 действия са били завършени и 10 са в процес на изпълнение. Действията, 
които все още са били в ход към датата на последната актуализация, са включени в 
новите инструменти за наблюдение, приети от EASO: тримесечния мониторингов доклад 
до управителния съвет140 и годишната самооценка на вътрешния контрол141.  

Одитът на ЕСП показа, че някои от неприключените действия все още са актуални и 
трябва да бъдат разгледани задълбочено. Сред тях са: броят на временните работници, 
които заместват служители, броят на свободните ръководни длъжности и 
актуализирането на политиката относно конфликта на интереси. 

3.20.17. През 2020 г. EASO все още не е финализирала и приела план за 
непрекъснатост на дейността. Размерът и сложността на нейните операции, както и 
неотдавнашните събития, като пандемията от COVID-19, подчертават необходимостта от 
въвеждане на формализиран, актуализиран план за непрекъснатост на работата. Този 
проблем представлява вътрешна слабост в процедурите на EASO. След извършения от 
ЕСП одит EASO е одобрила своя план за непрекъснатост на дейността на 31 май 2021 г. 

                                                             
139 Решение № 53 на Управителния съвет от 17 юни 2019 г., изменено с Решение № 60 на 

Управителния съвет от 18 февруари 2020 г. и актуализирано с Решение № 71 на 
Управителния съвет от 18 март 2021 г. 

140 Тримесечните мониторингови доклади до управителния съвет оценяват напредъка на 
EASO в постигането на предварително определени цели в следните ключови области 
на управление: работна програма, човешки ресурси, ангажираност на персонала, 
вътрешен контрол, обществени поръчки, бюджет и финанси. 

141 Годишната самооценка на вътрешния контрол в съответствие с новата рамка за 
вътрешен контрол се извършва, като се използва методологията на Европейската 
комисия за установяване на недостатъци в корпоративното управление и вътрешния 
контрол. 
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Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.20.18. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 
Действия, предприети в отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ Предстоящи/ Няма данни) 

2017 Службата не е постигнала целта за наемане на служители, заложена 
в щатното ѝ разписание. Текущи142 

2017 Липсва функция за вътрешен одит.  Няма данни143 

2017 Мониторингът на договори за съответствие с националните правила 
относно временни работници е незадоволителен.  

ЕСП отбелязва наличието на неприключено дело пред Съда на ЕС 
№ C-948/19 (Manpower Lit), което засяга няколко въпроса, 
поставени от Върховния съд на Литва относно прилагането на 
Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно използването на агенции за временна заетост от 
агенциите на ЕС. Тъй като решението на Съда на ЕС по тези 
въпроси може да окаже въздействие върху позицията на ЕСП 

                                                             
142 Постигнати са целевите нива от щатните разписания за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Независимо от постигнатия напредък в привличането на нови 

служители, целта от щатното разписание за 2020 г. все още не е постигната. 

143 На 18 март 2021 г. управителният съвет на EASO дава отрицателно заключение относно разходната ефективност и добавената стойност от 
създаването на структура за вътрешен одит в допълнение към функцията за вътрешен одит, която вече е осигурена от Службата за вътрешен 
одит (IAS) на Европейската комисия. 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 
Действия, предприети в отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ Предстоящи/ Няма данни) 

относно използването на временни работници от страна на 
Службата, ЕСП ще се въздържи от констатации и оценки във 
връзка с редовността на подхода на Службата по този въпрос, 
включително от проследяване на действията по констатациите от 
предходни години, до произнасянето на Съда на Европейския 
съюз по това дело. 

2017 

През 2017 г. ЕСП установи слабости в процедурите на EASO за 
мониторинг на пътните разходи. По-специално, често не са били 
изисквани придружаващи документи. В момента Службата 
провежда вътрешно проучване по този въпрос. 

Текущи 

2017 ЕСП установи съществени слабости в следните области: оценка на 
нуждите; изменения на договори. Текущи 

2017 

В своите одитни доклади за финансовата 2017 година ЕСП заключи, 
че процедурите на EASO за възлагане на обществени поръчки за 
наемане на офиси в Лесбос са нередовни. По тази причина всички 
последващи плащания по тези договори са нередовни.  

Текущи 

2018 

Договорите с дружества за ИТ услуги са формулирани така, че биха 
могли да доведат до наемане („mise à disposition“) на служители от 
агенция за временна заетост, вместо договаряне на точно 
определени ИТ услуги или продукти. Това би било в противоречие с 
Правилника за длъжностните лица на ЕС и с правилата на ЕС в 

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 
Действия, предприети в отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ Предстоящи/ Няма данни) 

областта на социалните въпроси и заетостта. EASO следва да 
направи необходимото, при изготвянето на договорите да прави 
ясно разграничение между поръчки за услуги в областта на 
информационните технологии и наемане на временни работници. 

2018 

Планът за действие за управлението на EASO съдържа оценка за 
изпълнението на стандартите за вътрешен контрол на Службата. 
Оценката разкри значителни слабости и неефикасни практики за 
повечето от стандартите за вътрешен контрол и критериите за 
оценка. 

Няма данни  

(вж. точка 3.20.16) 

2018 EASO следва да въведе ефективен последващ финансов контрол. Текущи 

2018 EASO следва да въведе ефективна политика за управление на 
наетите помещения и свързаните с тях услуги. Завършени 

2018 

В своя одитен доклад за финансовата 2018 година ЕСП заключи, че 
процедурите за възлагане на обществени поръчки за временни 
работници в Италия са нередовни. По тази причина всички 
последващи плащания по този договор са нередовни.  

Текущи 

2019 През 2019 г. ЕСП заключи, че при процедурите, използвани за 
подбор и наемане на външни експерти, систематично липсва 

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 
Действия, предприети в отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ Предстоящи/ Няма данни) 

надеждна одитна следа (съгласно член 36, параграф 3 от 
Финансовия регламент). По тази причина всички последващи 
плащания по тези договори са нередовни. 
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Отговори на Службата 
3.20.12. EASO взема под внимание констатацията. Службата е изготвила план за действие 
във връзка с констатацията и понастоящем оценява оптимални решения за наемане на 
офиси в Рим. Планът за действие ще бъде представен на управителния съвет на EASO и 
ръководството на Агенцията ще проследи изпълнението му.  

3.20.13. EASO взема под внимание констатацията. Службата би желала да изтъкне пак, че 
корективните действия, свързани с нередовните процедури за възлагане на обществени 
поръчки за временни служители в Италия и с поканата за изразяване на интерес, са 
изпълнени, а корективните действия във връзка с наемането на офиси в Лесбос са в ход. 

3.20.14. EASO взема под внимание констатацията. Службата би желала да увери 
Палатата, че в плана за набиране на персонал за 2021 г. са включени няколко ръководни 
длъжности. Ръководството допълнително разработи и определи като приоритет 
всеобхватен план за набиране на персонал.  

3.20.15. EASO взема под внимание констатацията и признава значението на принципа на 
ежегодност. Същевременно Службата би желала да подчертае въздействието от 
ограниченията поради пандемията от COVID-19 върху изпълнението на дейностите на 
Службата и съответно върху цикъла на планиране и изпълнение на бюджета. 

3.20.16. EASO взема под внимание констатацията. 

Временно наети лица, заместващи членове на персонала. От 2018 г. се наблюдава 
значително намаляване на броя на временните назначения в сравнение с общия брой на 
персонала. През 2018 г. 23,9 % от работната сила на EASO са били временно наети лица, 
докато в края на 2020 г. те представляваха 11,8 %. EASO се ангажира допълнително да 
намали броя на временно наетите лица. 

Брой на свободни ръководни длъжности. В плана на EASO за набиране на персонал за 
2021 г. се предвиждат няколко процедури за набиране на ръководни лица през 2021 г., а 
някои обяви за свободни работни места вече са публикувани. 

Политика по отношение на конфликти на интереси. EASO разбира напълно 
необходимостта от актуализиране на тази политика, така че в нея да бъдат отразени 
последните изисквания на правната рамка, както вече беше посочено в Консолидирания 
годишен отчет за дейността. В тази връзка преразгледаната политика е в последния етап 
на вътрешна консултация преди представянето ѝ на управителния съвет. 

3.20.17. Неприложимо.
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3.21. Европейски център за 
профилактика и контрол върху 
заболяванията (ECDC) 

Въведение 

3.21.1. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията 
(„Центърът“ или „ECDC“) със седалище в Стокхолм е създаден с Регламент (ЕО) 
№ 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета144. Неговите основни цели са да 
събира и разпространява данни за профилактиката и контрола на човешките заболявания 
и да осигурява научни становища по този въпрос. Центърът също така има задължението 
да координира Европейската мрежа на органите, действащи в тази област. Избухването 
на пандемията от COVID-19 през 2020 г. е събитието с най-сериозно отражение върху 
общественото здраве, с което Центърът е трябвало да се справи от основаването си през 
2004 г. досега. На фигура 3.21.1 са представени основни данни за Центъра145. 

Фигура 3.21.1 — Основни данни за Центъра 

 

* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 
предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Центъра за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Центъра. 

                                                             
144 ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1. 

145 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Центъра може да се 
намери на неговия уебсайт: www.ecdc.europa.eu. 

70

82

Бюджет (в млн. евро)*

269

271

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.ecdc.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.21.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Центъра. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Центъра. 

3.21.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.21.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейския център за профилактика и контрол върху 
заболяванията, които се състоят от финансови отчети146 и отчети за 
изпълнението на бюджета147 за финансовата година, приключила на 31 
декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
146 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

147 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.21.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Центъра за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Центъра и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.21.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.21.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.21.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 
Съществуват слабости в структурата и документацията на проверките и равняването на 
формуляри за поръчка, резултати и фактури. Центърът следва да засили тези аспекти на своята 
система за контрол. 

Завършени 
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Отговори на Центъра 
Центърът се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП.  
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3.22. Европейски орган за 
безопасност на храните (EFSA) 

Въведение 

3.22.1. Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък 
„Органът“, известен още като „ЕОБХ“ или „EFSA“) със седалище в Парма е създаден с 
Регламент (EО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета148. Неговите основни 
задачи са предоставяне на научна информация, необходима за изготвянето на 
законодателството на ЕС относно храните и безопасността на храните, събиране и 
анализиране на данни, позволяващи охарактеризиране и наблюдение на рисковете, и 
осигуряване на независима информация за тези рискове. На фигура 3.22.1 са 
представени основни данни за Органа149. 

Фигура 3.22.1 — Основни данни за Органа 

 

* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 
предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Органа за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Органа. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.22.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 

                                                             
148 ОВ L 31, 1.2.2002 г, стр. 1. 

149 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Органа може да се 
намери на неговия уебсайт: www.efsa.europa.eu. 

88

107

Бюджет (в млн. евро)*

456

481

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.efsa.europa.eu/
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контрол на Органа. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Органа. 

3.22.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.22.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейски орган за безопасност на храните, които се състоят от 
финансови отчети150 и отчети за изпълнението на бюджета151 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.22.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Органа за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 

                                                             
150 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

151 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Органа и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.22.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.22.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.22.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатация относно законосъобразността и редовността на 
операциите 

3.22.9. През 2020 г. седем от ръководните позиции в EFSA са заети от временно 
изпълняващи длъжността служители. Шест от тези позиции не са били заети в 
продължение на повече от една година. Три от тях са останали незаети за неразумно 
дълъг период (9 години, 3 години и 2,6 години). Органът е опитал веднъж да запълни 
едно от незаетите места чрез нова процедура за наемане на персонал, но тя е била 
неуспешна.  
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Запълването на незаети позиции с временно изпълняващи длъжността служители за 
много дълъг период не е в съответствие с Правилника за длъжностните лица, според 
който срокът за назначаване на и.д. ръководители е ограничен до една година. Освен 
това тази несигурност на равнището на ръководните длъжности може да се отрази 
негативно на ръководството на Органа и неговата стратегическа приемственост. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.22.10. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2017 
Необходимо е да се засили независимостта на отговорния счетоводител, като той се постави 
под пряката отговорност на директора на Органа (в административно отношение) и на 
Управителния съвет (във функционално отношение). 

Под отговорността на 
директора на Органа: 

Предстоящи 

Под отговорността на 
Управителния съвет: 

Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2019 

Органът е започнал процедура за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на лекарски 
услуги. Техническите спецификации са били публикувани само на италиански език. Това е 
създало необосновано нарушение на условията на конкуренция. В допълнение, изискванията 
към лекаря за владеене на английски език са били за по-ниско ниво, отколкото изискванията за 
владеене на италиански език. Така е било и при процедурата за наемане на медицинска сестра. 
Като се има предвид, че работният език на Органа е английски, изискването за нивото на 
владеене на английски език по отношение на лекаря и медицинската сестра е трябвало да бъде 
определено поне толкова високо, колкото за италиански език, за да бъде възможно 
предоставените услуги да се използват по предназначение. Тази слабост не засяга 
законосъобразността и редовността на съответните плащания. 

Завършени 
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Отговори на Органа 
3.22.4. Органът потвърждава получаването на одитния доклад без резерви на Сметната 
палата и приветства одитните становища без резерви относно надеждността и точността 
на отчетите и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. 

3.22.9. Дейността на ЕОБХ е силно повлияна от Регламента относно прозрачността 
(Регламент (ЕС) 2019/1381) и от приоритетите на Европейската комисия, като най-
важните в областта на ЕОБХ са Европейският зелен пакт и целите за устойчиво развитие. 
Общата цел е допълнително да се насърчи доверието на заинтересованите страни и 
гражданите в ЕОБХ и да се увеличи надеждността на нашите оценки на риска. 
Регламентът за прозрачността изисква промяна на оперативния модел на ЕОБХ, а за да се 
изпълнят всички нови мерки, предвидени в регламента, ЕОБХ стартира програмата ART, 
включваща проект за структура на организацията, който започна в края на 2018 г. Заедно 
с изготвянето на стратегията на ЕОБХ за периода след 2020 г. конкурсите за ръководни 
кадри бяха временно спрени, тъй като целта беше новата организационна структура да 
бъде въведена от началната дата на новата стратегия на ЕОБХ, т.е. 1 януари 2021 г. 

SARS-COVID-2 засегна Италия през февруари 2020 г. и вследствие на това резултатите от 
проекта на ЕОБХ за изготвяне на проект за стратегия и организация трябваше да бъдат 
отложени с една година. Пълното организационно преструктуриране започна през 
2021 г. и ще се разгърне изцяло през 2022 г. Настоящата продължителност на договорите 
за управленски кадри по срочно правоотношение беше повлияна от редица събития 
извън контрола на ЕОБХ. ЕОБХ приема констатацията на ЕСП, като се има предвид, че 
разгръщането на проекта за организация на ЕОБХ ще отговори напълно на изразените от 
ЕСП опасения. 
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3.23. Европейски институт за 
равенство между половете (EIGE) 

Въведение 

3.23.1. Европейският институт за равенство между половете (наричан по-нататък 
„Институтът“ или „EIGE“) със седалище във Вилнюс е създаден с Регламент (ЕО) 
№ 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета152. Институтът има за задача да 
събира, анализира и разпространява информация относно равенството между половете, 
както и да разработва, анализира, оценява и разпространява методологични средства в 
подкрепа на интегрирането на равенството между половете във всички политики на 
Съюза и в произлизащите от тях национални политики. На фигура 3.23.1 са представени 
основни данни за Института153. 

Фигура 3.23.1 — Основни данни за Института 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Института за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Института. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.23.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 

                                                             
152 ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9. 

153 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Института може да се 
намери на неговия уебсайт: www.eige.europa.eu. 

10

10

Бюджет (в млн. евро)*

44

43

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.eige.europa.eu/
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контрол на Института. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Института. 

3.23.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.23.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейски институт за равенство между половете, които се състоят 
от финансови отчети154 и отчети за изпълнението на бюджета155 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
154 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

155 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.23.5. ЕСП счита, че отчетите на Института за годината, приключила на 31 
декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото 
финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата 
дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази 
дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на 
Института и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на 
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни 
стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.23.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.23.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Други въпроси 

3.23.8. ЕСП отбелязва, че неприключеното дело пред Съда на ЕС № C-948/19 
(Manpower Lit) има отражение върху нейното одитно становище. Делото засяга 
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няколко въпроса, поставени от Върховния съд на Литва относно прилагането на 
Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета156 относно работата 
чрез агенции за временна заетост за агенциите на ЕС. По-конкретно, литовският съд 
е подал запитване дали Директивата се прилага за агенциите на ЕС в качеството им 
на публични органи, извършващи икономическа дейност. Литовският съд също така 
е поставил въпроса дали агенциите на ЕС трябва да изпълняват изцяло разпоредбите 
на член 5, параграф 1 от посочената Директива по отношение на правата на 
работниците, наети чрез агенции за временна заетост, във връзка с основните 
условия на труд и заетост, по-специално във връзка със заплащането. Тъй като 
решението на Съда на ЕС по тези въпроси може да окаже въздействие върху 
позицията на ЕСП относно използването на временни работници от страна на 
Института, ЕСП ще се въздържи от констатации и оценки във връзка с редовността на 
подхода на Института по този въпрос, включително от проследяване на действията 
по констатациите от предходни години, до произнасянето на Съда на Европейския 
съюз по това дело. 

3.23.9. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно законосъобразността и 
редовност на операциите 

3.23.10. В одитните си доклади за финансовата 2019 г. ЕСП заключи, че при 
процедурите, използвани за подбор и наемане на външни експерти, систематично 
липсва надеждна одитна следа (съгласно член 36, параграф 3 от Финансовия регламент). 
По тази причина всички последващи плащания, свързани с тези договори, са нередовни. 
През 2020 г. тези плащания възлизат на 4 400 евро. 

Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.23.11. На 17 декември 2019 г. Европейският институт за равенство между 
половете е подписал изменение на споразумение с ГД „Политика за съседство и 
преговори за разширяване“ за отпускане на 378 950 евро по Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II) за изпълнение на действието „Увеличаване на 
капацитета на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за присъединяване към 
ЕС за измерване и мониторинг на въздействието от политиките в областта на равенството 
на половете (2018—2021 г.)“. Тази сума е получена на 27 декември 2019 г., а съответното 

                                                             
156 ОВ L 327, 5.12.2008 г, стр. 9. 
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кредитно известие е издадено на 21 февруари 2020 г. Съгласно Финансовия регламент157 
Институтът е следвало да отрази тази информация в своя бюджет. Институтът обаче не е 
публикувал изменение на бюджета за 2020 г, за да отрази получените средства, нито ги е 
включил в публикуваното на 31 март 2021 г. Изменение 1 на бюджета за 2020 г. ЕСП вече 
докладва за подобен случай през финансовата 2019 година. Това показва наличието на 
систематичен проблем. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.23.12. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 

                                                             
157 Както се изисква от членове 21 и 22 от Финансовия регламент. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 

Институтът е наел служители чрез агенции за временна заетост (временни работници), като е 
използвал рамково споразумение с една такава агенция. Споразумението не е изисквало от 
агенцията за временна заетост да спазва някои правни изисквания (временните работници 
следва да работят при същите условия на труд, както и служителите, наети пряко от 
съответното предприятие ползвател) и няма данни Институтът сам да е извършил сравнение 
между условията на работа на своите собствени служители и на временните работници. Той 
следва да анализира условията на работа на временните работници и да се увери, че те 
съответстват на европейското и националното трудово законодателство. 

Текущи 

(вж. точка 3.23.8) 

2019 

През 2019 г. ЕСП заключи, че при процедурите, използвани за подбор и наемане на външни 
експерти, систематично липсва надеждна одитна следа (съгласно член 36, параграф 3 от 
Финансовия регламент). По тази причина всички последващи плащания, свързани с тези 
договори, са нередовни.  

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

Бюджетът за 2019 г., публикуван през март същата година, не е включвал целеви приходи в 
размер на 550 000 евро по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) за 
изпълнение на действието „Увеличаване на капацитета на държавите кандидатки и 
потенциални кандидатки за присъединяване към ЕС за измерване и мониторинг на 
въздействието от политиките в областта на равенството на половете (2018—2021 г.)“. 

Предстоящи 

2019 
Институтът не е извършвал последващи контроли на операциите и бюджетното изпълнение от 
септември 2016 г. насам. Една целева програма за последващ контрол, основана на конкретни 
рискове, би допринесла за подобряване на вътрешната контролна среда на Института. 

Текущи 
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Отговори на Института 
3.23.10. През 2020 г. беше отправена нова покана за изразяване на интерес. Новите 
инструменти и формуляри за кандидатстване бяха създадени, за да се гарантира 
принципът на прозрачност и мониторинг на подбора на експерти. Определени бяха ясни 
критерии за допустимост, подбор и възлагане, в пълно съответствие с принципите на 
недискриминация и равно отношение. Подборът на експерти е надлежно документиран 
в бележка към досието за всяка нова процедура. 

3.23.11. EIGE взема под внимание констатацията и заедно с бюджета ще публикува 
вноската от ИПП II, получена от ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“. 
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3.24. Европейска агенция по 
лекарствата (EMA) 

Въведение 

3.24.1. Европейската агенция по лекарствата (наричана по-нататък „Агенцията“ или 
„EMA“), чието седалище е преместено в Амстердам през март 2019 г., е създадена с 
Регламент (ЕИО) № 2309/93 на Съвета, заменен по-късно с Регламент (ЕО) № 726/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета158. Агенцията извършва дейността си чрез 
използването на всеобща европейска мрежа, и координира научните ресурси, 
предоставени на нейно разположение от националните органи, за целите на оценката и 
контрола на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба. На фигура 3.24.1 
са представени основни данни за Агенцията159. 

Фигура 3.24.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
158 OВ L 214, 24.8.1993 г., стр. 1 и OВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1. Съгласно втория регламент 

първоначалното име на Агенцията — Европейска агенция за оценка на лекарствените 
продукти — е променено на Европейска агенция по лекарствата. 

159 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.ema.europa.eu. 

412

456

Бюджет (в млн. евро)*

813

834

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.ema.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.24.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.24.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.24.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейската агенция по лекарствата, които се състоят от 
финансови отчети160 и отчети за изпълнението на бюджета161 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
160 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

161 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.24.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Обръщане на внимание 

3.24.6. ЕСП обръща внимание на бележка 3.1.3, бележка 4.8.1 и бележка 4.8.2 
от окончателните отчети на EMA, където са направени значителни оповестявания 
във връзка със задължения, свързани с недвижимо имущество. Договорът за наем 
на бившите офис помещения на EMA в Лондон изтича през 2039 г. и не съдържа 
клауза за прекъсване, но помещенията могат да бъдат преотдадени под наем или 
предоставени за ползване със съгласието на собственика. През юли 2019 г. 
Агенцията е постигнала споразумение със собственика и е отдала под наем 
предишните си офиси на поднаемател от юли 2019 г. при условия, които 
съответстват на условията на първоначалния наем. Това преотдаване под наем ще 
бъде валидно до изтичането на договора за наем на EMA през юни 2039 г. Тъй като 
EMA все още е страна по основния договор за наем, тя продължава да носи 
отговорност за цялата дължима сума съгласно договорните задължения, в случай че 
поднаемателят не може да изпълнява задълженията си. Към 31 декември 2020 г. 
общият изчислен размер на дължимия наем, свързаните с него такси за услуги и 
застраховката на собственика, платими от EMA до изтичането на договора за наем, 
възлиза на 377 млн. евро. ЕСП отбелязва, че EMA и нейният управителен съвет 
подчертават необходимостта от разрешаване на този въпрос на политическо 
равнище с Европейската комисия и Европейския парламент. Становището на ЕСП по 
този въпрос е без резерви.  

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
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Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.24.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.24.8. ЕСП счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила 
на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени 
аспекти. 

3.24.9. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации относно законосъобразността и редовността на 
операциите 

3.24.10. ЕСП извърши одит на процедурите за наемане на служители, въведени в 
EMA, и откри една слабост, която засяга процеса на назначаване на комисиите за подбор. 
В правилата, приложими за EMA, се посочва, че нейният изпълнителен директор взема 
окончателното решение за назначаването на комисиите за подбор. В одитираните случаи 
предложените комисии за подбор са одобрени с електронно писмо, изпратено от 
ръководителя на кабинета на изпълнителния директор от името на самия изпълнителен 
директор, без официално разрешение от него. Ръководителят на кабинета обаче не е 
разполагал с правомощия да изпълнява тази задача. Този подход е повтаряща се 
практика в EMA и може да изложи Aгенцията на правни рискове и рискове за 
репутацията. 

3.24.11. През 2020 г. EMA е изменила някои цени, свързани с рамково 
споразумение за кетъринг и ресторантьорски услуги. Рамковото споразумение обаче 
позволява такава промяна да бъде направена едва през 2021 г. Поради това промяната 
на цените през 2020 г. е нередовна. В резултат на това разликата от 78 913 евро между 
тръжните цени и сумата, платена от EMA през 2020 г. въз основа на изменените цени, 
също е неправомерна. Преразглеждането на цените е осъществено без подписано 
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изменение на рамковото споразумение. Това противоречи на разпоредбите на 
рамковото споразумение и на Финансовия регламент на ЕС. 

Освен това за едно проверено от одиторите плащане в размер на 125 954 евро, 
извършено през март 2020 г., EMA не е проверила дали фактурираната от изпълнителя 
сума е точна. Агенцията не е успяла да провери съответствието на начислените разходи с 
разпоредбите и ставките, определени в рамковото споразумение. Това е в противоречие 
с Финансовия регламент. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.24.12. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2016-2017-
2018 

Европейският парламент и Съветът са възложили на Агенцията отговорността по прилагането 
на Регламента относно фармакологичната бдителност (1027/2012) и Регламента относно 
клиничните изпитвания (536/2014), което налага нуждата от изграждане и въвеждане на две 
основни общоевропейски ИТ системи. Поради липсата на необходимите вътрешни ресурси, 
Агенцията е използвала консултанти до степен, в която е станала силно зависима от външни 
специалисти. Контролът върху разработката и изпълнението на проектите е недостатъчен, 
проектите са значително забавени, а разходите по тях се увеличават. Агенцията следва да 
ускори изпълнението на действия за преодоляване на този проблем, не само с оглед 
завършването на текущите ИТ проекти, но и за да се подготви за значителните предстоящи 
проекти. 

Текущи 

2016 Учредителният регламент изисква изготвянето на външна оценка от Европейската комисия на 
Агенцията и нейните действия само на период от десет години. 

Предстоящи 

(извън контрола на 
Агенцията) 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2017 
Електронни обществени поръчки: до края на 2017 г. Агенцията е въвела електронни тръжни 
процедури за някои процедури, но не и електронно фактуриране и електронно подаване на 
оферти. 

Електронно подаване на 
оферти: Завършени 

Електронно фактуриране: 
Завършени 

2019 

Агенцията има консултанти, които са служители на доставчици на услуги в техните държави 
членки. В тези случаи EMA отговаря за проверката на декларациите на изпълнителите за 
съответствие с изискванията на националното и европейското социално и трудово 
законодателство (в т.ч. законодателството относно командироването на служители), както се 
изисква от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на ЕС. ЕМА не е извършила 
такива проверки. Агенцията следва да взема предвид националното законодателство на 
държавата членка — домакин, по отношение на командированите служители и да спазва 
всички изисквания, наложени от това законодателство на получателя на услугите (т.е. EMA), 
предоставени от командировани служители. 

Завършени 

2019 

При провеждането на открити процедури за обществени поръчки възлагащият орган следва да 
разделя договора на обособени позиции, ако е целесъобразно, като отделя нужното внимание 
на изискването за осигуряване на конкуренция на широка основа. Техническите спецификации 
трябва да осигурят равен достъп на кандидатите до процедурите за възлагане и да не водят до 
създаване на необосновани пречки пред възлагането в условията на конкуренция. 

Предстоящи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

EMA е стартирала процедура за възлагане на обществена поръчка, съчетаваща две напълно 
несвързани услуги в една и съща обособена позиция. Това би могло да ограничи броя на 
оферентите, потенциално заинтересовани да подадат оферта за всяка от услугите, и така да 
наруши лоялната конкуренция. Освен това Агенцията е удължила периода на изпълнение на 
договора от четири на шест години. Удължаването на валидността на договор по този начин се 
предвижда във Финансовия регламент само в изключителни и добре обосновани случаи. В този 
случай не е имало достатъчно основание за такова удължаване. 

Предстоящи 

2019 

EMA е подписала рамково споразумение с три дружества за предоставяне на услугите на 
временни работници. Ценовият компонент от тръжните спецификации следва да включва 
фиксиран коефициент на преобразуване на почасовата ставка, приложима към брутното 
почасово възнаграждение на временните работници в конкретни категории. EMA обаче не 
предостави на одиторите разчет на изчислените брутни разходи за персонал, свързани с 
временните работници, във всяка съответна категория служители. В резултат на това Aгенцията 
не е могла да оцени дали надценката или брутната печалба на доставчика на услуги са били 
разумни в сравнение с други подобни договори. 

Предстоящи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

EMA е предоставила допълнителна надбавка за пътуване на своите служители за 
преместването им от помещенията в Лондон в новото седалище в Амстердам. Сумата е 
изчислена въз основа на цената на билет за бизнес класа, а не на цената за икономична класа. 
ЕСП заключава, че EMA не е спазила в достатъчна степен принципа на икономичност при 
изчисляването на размера на допълнителните пътни надбавки. 

Текущи 
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Отговори на Агенцията 
Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“ или „ЕМА“) приветства изразеното от 
Палатата положително становище относно надеждността на отчетите за 2020 г. и относно 
законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. 

3.24.6. Напускането на седалището в Лондон се дължеше на едностранното решение на 
Обединеното кралство да напусне Европейския съюз. Първоначално въпросът беше 
включен в позицията на ЕС в преговорите, но впоследствие беше изваден от нея. В 
резултат, следвайки подхода на институциите на ЕС, Агенцията потърси алтернативно 
решение и преотдаде помещенията си под наем в съответствие с ограниченията, 
определени от бюджетния орган на ЕС. Агенцията и нейният управителен съвет изразяват 
загриженост от факта, че вместо да съсредоточи усилия изцяло върху мисията си да 
защитава и насърчава общественото здраве, понастоящем Агенцията трябва също да 
управлява недвижима собственост в трета държава, което ще отклони човешките и 
финансовите ресурси на Агенцията от отговорностите ѝ в областта на общественото 
здравеопазване за гражданите на ЕС. Тази задача на Агенцията, а в по-широк план и на 
институциите на ЕС, ще трябва да бъде изпълнявана още 18 години, до 2039 г. Въпреки 
договорените гаранционни мерки решението за преотдаване под наем е свързано с 
рискове, които са още по-големи поради настоящата криза поради пандемията от COVID 
19. Затова е необходимо въпросът да се разгледа на съответното политическо равнище и 
да се намери дългосрочно решение за Агенцията. 

3.24.10. Агенцията взема под внимание констатацията на Палатата. За да се реши този 
процедурен въпрос, решенията за назначаване, одобренията на длъжностните 
характеристики и отговорите на становищата на Комитета по персонала вече се изпращат 
лично от изпълнителния директор по електронна поща. 

3.24.11. Агенцията взема под внимание констатацията на Палатата. Тя отбелязва също, че 
финансовото въздействие е много ограничено. 

Агенцията счита, че е извършила проверки и е одобрила фактури в съответствие с 
принципа за ефективност на разходите и изпълнение, както е предвидено в член 45, 
параграф 8 от Финансовия регламент на ЕМА. 
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3.25. Европейски център за 
мониторинг на наркотици и 
наркомании (EMCDDA) 

Въведение 

3.25.1. Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (наричан 
по-нататък „Центърът“ или „EMCDDA“) със седалище в Лисабон е създаден с Регламент 
(ЕИО) № 302/93 на Съвета162. Неговата основна задача е да събира, анализира и 
разпространява данни, свързани с наркотици и наркомании, с цел изготвяне и 
публикуване на информация на европейско ниво, която да е обективна, надеждна и 
сравнима. Целта на тази информация е да предоставя база за анализ на употребата на 
наркотици и начините за нейното намаляване, както и за анализ на явленията, свързани с 
пазара на наркотици като цяло. На фигура 3.25.1 са представени основни данни за 
Центъра163. 

Фигура 3.25.1 — Основни данни за Центъра 

 

* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 
предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Центъра за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Центъра. 

                                                             
162 ОВ L 36, 12.2.1993 г., стр. 1. Регламентът и неговите изменения са отменени с 

Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 376, 
27.12.2006 г., стр. 1). 

163 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Центъра може да се 
намери на неговия уебсайт: www.emcdda.europa.eu. 

19

23

Бюджет (в млн. евро)*

107

102

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.emcdda.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.25.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Центъра. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Центъра. 

3.25.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.25.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании, 
които се състоят от финансови отчети164 и отчети за изпълнението на 
бюджета165 за финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
164 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

165 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.25.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Центъра за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Центъра и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.25.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.25.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.25.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 
Действия, предприети в отговор на констатациите и 

оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / Предстоящи / Няма данни) 

2018 

По силата на рамково споразумение Центърът е използвал 
временни работници, без да се съобрази с изискванията на 
Директива 2008/104/ЕО и на трудовото законодателство в 
Португалия. Центърът следва да анализира условията на работа 
на временните работници и да се увери, че те съответстват на 
европейското и националното трудово законодателство. 

ЕСП отбелязва наличието на неприключено дело пред Съда на ЕС № C-
948/19 (Manpower Lit), което засяга няколко въпроса, поставени от 
Върховния съд на Литва относно прилагането на Директива 
2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
използването на агенции за временна заетост от агенциите на ЕС. Тъй 
като решението на Съда на ЕС по тези въпроси може да окаже 
въздействие върху позицията на ЕСП относно използването на 
временни работници от страна на Центъра, ЕСП ще се въздържи от 
констатации и оценки във връзка с редовността на подхода на Центъра 
по този въпрос, включително от проследяване на действията по 
констатациите от предходни години, до произнасянето на Съда на 
Европейския съюз по това дело. 
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Отговори на Центъра 
EMCDDA няма коментари/забележки. 
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3.26. Агенция на Европейския съюз 
за оперативно управление на 
широкомащабни информационни 
системи в областта на свободата, 
сигурността и правосъдието (eu-LISA) 

Въведение 

3.26.1. Агенцията на Европейския съюз за оперативно управление на 
широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и 
правосъдието (eu-LISA или „Агенцията“), със седалище в Талин, Страсбург и Санкт Йохан 
им Понгау, е създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета166. Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 
14 ноември 2018 г. отменя Регламент (ЕС) № 1077/2011 и укрепва мандата на eu-LISA167. 
Агенцията отговаря за оперативното управление на Шенгенската информационна 
система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и 
Европейската система за сравняване на пръстови отпечатъци („Евродак“). Новият мандат 
на Агенцията е разширен, за да обхване разработването и оперативното управление на 
две нови ИТ системи. Системата за влизане/излизане (СВИ) има за цел да регистрира 
данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, които 
преминават границите на ЕС, а Системата на ЕС за информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS) проследява движението на пътуващите от държави, които 
нямат нужда от виза, за да влизат в Шенгенското пространство. На фигура 3.26.1 са 
представени основни данни за Агенцията168. 

                                                             
166 ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1. 

167 ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99. 

168 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: https://www.eulisa.europa.eu/. 

https://www.eulisa.europa.eu/
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Фигура 3.26.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.26.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.26.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

219

256

Бюджет (в млн. евро)*

223

274

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.26.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейска агенция за оперативно управление на широкомащабни 
информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, 
които се състоят от финансови отчети169 и отчети за изпълнението на 
бюджета170 за финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.26.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

                                                             
169 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

170 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.26.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и 
редовността на плащанията, свързани с отчетите 

3.26.7. През 2020 г. eu-LISA е подписала конкретен договор за софтуер, 
различен от софтуера, предложен от изпълнителя в тръжната процедура за 
съответното рамково споразумение. Общата стойност на рамковото споразумение е 
302 550 000 евро и то не е било изменено. Закупуването на различен продукт, който 
не е включен в ценовата оферта, на цена, различна от цената на първоначално 
предлагания продукт, представлява отклонение от рамковото споразумение. 
Въпреки че във въпросния конкретен договор се посочва рамковото споразумение, 
той не се урежда от него. Ето защо конкретният договор не е в съответствие с 
рамковото споразумение, както и свързаното с него плащане на стойност 
10 399 833,60 евро. 

3.26.8. Eu-LISA е подписала заявка за услуги по поддръжка за периода от 7 
ноември 2020 г. до декември 2024 г. (за четири години). Това противоречи на 
разпоредбите на рамковото споразумение, според които е позволено да се 
фактурират услуги една година предварително. Ето защо сумата от 5 241,09 евро, 
изплатена на изпълнителя за услуги, които следва да бъдат предоставени след 7 
ноември 2021 г., е неправомерна. 

3.26.9. Общият размер на плащанията през 2020 г., за които се счита, че не 
отговарят на изискванията, е 10 405 074,69 евро. Това представлява 4,1 % от всички 
бюджетни кредити за плащания за 2020 г. Това надхвърля прага на същественост, 
определен за настоящия одит. 
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Становище с резерви относно законосъобразността и редовността на плащанията, 
свързани с отчетите 

3.26.10. С изключение на последиците от въпросите, описани в раздела 
„Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и 
редовността на плащанията, свързани с отчетите“, Европейската сметна палата 
счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 
2020 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти. 

3.26.11. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.26.12. В Агенцията се наблюдава висок размер на автоматично пренесените 
недиференцирани бюджетни кредити по дял II: 10,2 млн. евро (59,4 %) от общо 17,2 млн. 
евро. 

Освен това eu-LISA е решила да използва неавтоматично пренасяне на бюджетни 
кредити за поети задължения по дял III. През февруари 2021 г. управителният съвет е 
решил да пренесе 56,3 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения от 2020 г. за 
финансовата 2021 г. Това са предимно бюджетни кредити за поети задължения за ECRIS, 
ETIAS и системите за оперативна съвместимост (23 % от бюджетните кредити в 
окончателния приет бюджет). Това е значително по-малко от 159-те милиона евро 
пренесени бюджетни кредити през 2019 г. (55 % от бюджетните кредити в окончателно 
приетия бюджет), но все още представлява значителна сума спрямо общия бюджет. 

Въпреки че по своето естество операциите на eu-LISA могат да продължават и през 
следващата година, прекомерният размер на пренесените бюджетни кредити по дял II и 
дял III сочи за наличието на различни структурни проблеми по отношение на спазването 
на членове 9, 12 и 28 от Финансовия регламент на eu-LISA. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.26.13. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година  Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2017 

Понастоящем eu-LISA управлява три отделни, неинтегрирани широкомащабни ИТ системи 
(ШИС II, ВИС и „Евродак“), които обработват данни в областта на политиката на свобода, 
сигурност и правосъдие на Съюза. Такъв подход може да попречи на Агенцията да реализира 
икономии от мащаба и полезно взаимодействие между различните системи. 

Текущи  

(извън контрола на 
Агенцията) 

2018 Агенцията е увеличила цените по рамковите споразумения, без да ги изменя, а срокът на един 
конкретен договор е бил удължен след изтичането на рамковото споразумение.  Текущи 

2018 
Формулата за изготвяне на оценка, използвана в тръжните спецификации на договора за MWS, 
е различна от посочената в документа с въпроси и отговори за кандидатите. Агенцията следва 
да засили вътрешния контрол, свързан с обществените поръчки. 

Завършени 
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Година  Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018/2019 
Усвояването на бюджета е било по-ниско от планираното. Агенцията, съвместно с Европейската 
комисия, следва да подобри съгласуването на бюджетното планиране с графика на съответните 
нормативни актове. 

Текущи 

2019 Агенцията е извършила плащане на стойност 284 000 евро за услуги, предоставени в период, 
който е извън срока на рамковото споразумение. Текущи 

2019 Агенцията невинаги е оценявала кандидатурите достатъчно задълбочено, в резултат на което е 
допуснала неравно третиране на кандидати при една процедура за наемане на служители. Завършени 
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Отговори на Агенцията 
3.26.7. Агенцията приема констатацията и би искала да информира Сметната палата, че 
вече са предприети мерки за подобряване на съгласуването на развитието на ИТ 
архитектурата на Агенцията с нейната договорна рамка.  

Агенцията би искала да подчертае, че неспазването не е довело до накърняване на 
финансовите интереси на Агенцията или на Съюза, тъй като разходите са били 
оправдани.  

3.26.8. Агенцията взема предвид констатацията. Агенцията вече предприе преглед на 
процедурата за засилване на свързания с нея вътрешен контрол, с цел да се предотврати 
повторното възникване на подобен недостатък. 

3.26.12. Агенцията приема констатацията в частта, свързана с едногодишните бюджетни 
кредити по дял II. Агенцията би искала да отбележи, че въпросните преноси по дял II са 
свързани главно с външната подкрепа, физическата сигурност, корпоративните 
информационни технологии и управлението на инфраструктурата. По своето естество 
тези разходи не зависят от нашата преценка и са съществени за функционирането на 
Агенцията. 

Практиката в бюджета на Агенцията да се вписват ресурси за законодателство, което още 
не е прието от съзаконодателите, води до значителни рискове за доброто финансово 
управление. Подобни рискове се докладват редовно на управителния съвет. Процесът на 
приемане на законодателство е напълно извън контрола на Агенцията. 
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3.27. Агенция на Европейския съюз 
за сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие (Евроюст)  

Въведение 

3.27.1. Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие (наричана по-нататък „Агенцията“ или „Евроюст“) със 
седалище в Хага е създадена с Решение 2002/187/ПВР171 на Съвета с оглед засилване на 
борбата срещу тежката организирана престъпност. Целта ѝ е да подобри координацията 
на разследванията и съдебното преследване, извършвани на територията на няколко 
държави членки на Европейския съюз, както и на страни извън ЕС. На фигура 3.27.1 са 
представени основни данни за Eвроюст172. 

Фигура 3.27.1 — Основни данни за Eвроюст 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
171 ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1. 

172 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Евроюст може да се 
намери на нейния уебсайт: www.eurojust.europa.eu. 

44

51

Бюджет (в млн. евро)*

239

242

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.eurojust.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.27.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Евроюст. 

3.27.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.27.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие, които се състоят от финансови отчети173 и отчети за 
изпълнението на бюджета174 за финансовата година, приключила на 
31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
173 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

174 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.27.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Евроюст за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Евроюст и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.27.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.27.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.27.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 
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Констатации относно законосъобразността и редовността на 
операциите 

3.27.9. ЕСП установи редица слабости в одитираните процедури на Агенцията за 
възлагане на обществени поръчки. При един случай Евроюст е подписала рамково 
споразумение с един икономически оператор. Но използването на този вид рамково 
споразумение не е било подходящо с оглед на естеството на услугите (наем на превозни 
средства). Тъй като на пазара на автомобили под наем се наблюдават чести промени на 
цените, Евроюст би следвало да използва рамково споразумение, при което се обявява 
нов търг за всяка конкретна поръчка, за да може необходимите услуги да бъдат получени 
на възможно най-изгодна цена.  

3.27.10. При друг случай Евроюст е подписала конкретен договор, чиято цена се 
отклонява от ценовите листи, приложени към първоначалното рамково споразумение в 
областта на цифровата криминалистика и реагирането при инциденти. Евроюст е 
одобрила фактурата и е извършила плащането на изпълнителя, без да отбележи 
несъответствието в почасовата ставка. Това показва слабости във вътрешния контрол на 
Агенцията, тъй като става ясно, че не са направени проверки за съответствие на 
конкретния договор и фактурираната стойност с действително договорените условия в 
споразумението за нивото на обслужване. В резултат на това надплатената сума в размер 
на 3 600 евро е нередовна. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.27.11. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 
Използването на процедура на договаряне за обществена поръчка не е било оправдано. 
Рамковото споразумение, всички свързани с него конкретни договори и всички плащания, 
извършени по тези договори, са нередовни. 

Завършени 
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Отговори на Агенцията 
3.27.9. Евроюст приема констатацията на Сметната палата. При процедури за възлагане 
на обществени поръчки в бъдеще Евроюст ще следва насоките на Палатата и ще 
гарантира, че се изготвя по-надеждна предварителна документация, включително 
документирана обосновка за избора на конкретна процедура за обществена поръчка 
и/или конкретен вид рамков договор. 

3.27.10. Евроюст приема констатацията на Сметната палата. При подобни конкретни 
договори в бъдеще Евроюст ще се стреми към по-голяма яснота на етапа на искане на 
оферта, за да се гарантира съгласуваност между конкретния договор и действителните 
условия на споразуменията или споразумението за нивото на обслужване. 
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3.28. Агенция на Европейския съюз 
за сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) 

Въведение 

3.28.1. Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането (наричана по-нататък „Агенцията“ или „Европол“) със седалище в Хага 
е създадена с Регламент (EС) № 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г.175 за замяна и отмяна на Решение 2009/371/ПВР на Съвета176. Целта на 
Агенцията е да подкрепя и засилва дейността на полицейските органи и на другите 
правоприлагащи служби на държавите членки, както и сътрудничеството им за 
предотвратяване на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, на 
тероризма и на формите на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на 
политика на Съюза. На фигура 3.28.1 са представени основни данни за Агенцията177. 

Фигура 3.28.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията.  

                                                             
175 ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53. 

176 OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37. 

177 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.europol.europa.eu. 

169

183

Бюджет (в млн. евро)*

837

884

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.europol.europa.eu/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.28.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.28.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.28.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането, които се състоят от финансови отчети178 и отчети за 
изпълнението на бюджета179 за финансовата година, приключила на 
31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
178 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

179 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.28.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.28.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.28.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.28.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 
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Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.28.9. Във Финансовия регламент се посочва, че органите на ЕС трябва да 
извършват плащанията в определения за това срок. През 2020 г. Агенцията често пъти не 
е спазвала това изискване. ЕСП установи, че Агенцията е платила със закъснение в 33 % от 
случаите и вследствие на това е платила и лихви в размер на 12 000 евро за тези 
просрочени плащания. През 2019 г., 2018 г. и 2017 г. се наблюдават сходни нива на 
забавяне. Тази продължаваща слабост създава риск за репутацията на Агенцията. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.28.10. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 

Агенцията неправомерно е удължила срока на прилагане на едно рамково споразумение за 
предоставяне на услуги за служебни пътувания след неговото изтичане и е включила нови 
елементи, свързани с цената. Управлението на договорите и предварителните проверки следва 
да бъдат засилени. 

Текущи 

2019 

Агенцията е удължила срока на едно рамково споразумение за предоставяне на услуги за 
служебни пътувания, като е подписала изменение към него след неговото изтичане през 2018 г. 
Това е било неправомерно. Агенцията е подписала и още едно изменение на същото 
споразумение на 29 март 2019 г. Това показва слабости в управлението на договори и 
предварителните проверки. 

Текущи 

2019 
Агенцията е просрочила плащания в 20 % от случаите. През 2018 г. и 2017 г. се наблюдават 
сходни или дори по-високи нива на забавяне. Тази слабост, която продължава да се 
наблюдава, създава риск за репутацията на Агенцията. 

Предстоящи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

След открита тръжна процедура Агенцията е сключила рамково споразумение за мебели, 
аксесоари и свързани с тях услуги. Условията, използвани в тръжната документация, не са 
достатъчно конкретни. Това се е отразило на конкурентния характер на тръжната процедура. 
Агенцията следва да направи необходимото, за да бъдат тръжните спецификации достатъчно 
добре обмислени и да позволят лоялна и ефективна конкуренция, така че процедурите за 
възлагане на обществени поръчки да осигуряват възможно най-доброто съотношение 
качество-цена. 

Текущи 

2019 Не е определен минимален праг за техническия критерий за възлагане, който е най-важният 
при подбора (т.е. качеството на предложеното ново стандартно обзавеждане). Завършени 

2019 

Агенцията не е проверила в достатъчна степен точността на свързаните с договора цени и 
изчисляването на отстъпките, прилагани за нестандартните артикули, преди да представи 
формуляра за поръчка на изпълнителя. Агенцията следва да включи тези проверки в своите 
предварителни проверки и да ги извършва преди подписването на формуляри за поръчка. 

Завършени 
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Отговори на Агенцията 
3.28.9. През 2020 г. Европол продължи да изпитва недостиг на персонал, което засегна 
по-специално т.нар. инфраструктурни области, включително финансовото управление. 
Това беше утежнено от предизвикателствата, породени от пандемията от COVID. 

Освен това в началото на 2020 г. Европол уреди натрупаните за 2019 г. фактури в края на 
годината (главно свързани с пътни услуги). 5205,45 EUR от общата сума, платена през 
2020 г., в размер на 12 000 EUR (закръглени) лихви за просрочени плащания, са във 
връзка с обработването на натрупани забавени плащания за пътни услуги в началото на 
2020 г. 

През 2020 г. общата стойност на фактурите, платени със закъснение, възлиза на 4,4 млн. 
евро (6,6 млн. евро през 2019 г.), което представлява общо 3 % от всички плащания, 
извършени от всички източници на финансиране през 2020 г. (4,6 % през 2019 г.). 

Европол следи внимателно месечните плащания и предприема действия за смекчаване 
на последствията с цел да даде предимство на плащанията с висока стойност. 

Поради това от гледна точка на Европол не е реализиран съществен финансов или 
свързан с репутацията рисков профил по отношение на забавянията на плащанията през 
2020 г., също като се има предвид, че срокът на въпросния договор за пътни услуги 
изтече през март 2020 г. (което изискваше обработка на фактурите, представени по 
график за пътуване). 
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3.29. Агенция на Европейския съюз 
за основните права (FRA) 

Въведение 

3.29.1. Агенцията на Европейския съюз за основните права (наричана по-нататък 
„Агенцията“ или „FRA“) със седалище във Виена е създадена с Регламент (ЕО) 
№ 168/2007 на Съвета180. Целта на Агенцията е да предоставя на съответните органи на 
ЕС и неговите държави членки помощ и експертни познания при прилагането на 
законодателството на Съюза по отношение на основните права. На фигура 3.29.1 са 
представени основни данни за Агенцията181. 

Фигура 3.29.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.29.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 

                                                             
180 OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1. 

181 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.fra.europa.eu. 

29

30

Бюджет (в млн. евро)*

114

105

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.fra.europa.eu/
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контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.29.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.29.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Агенцията на Европейския съюз за основните права, които се 
състоят от финансови отчети182 и отчети за изпълнението на бюджета183 за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
182 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

183 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.29.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.29.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.29.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.29.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 
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Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.29.9. Процентът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок 
за дял III (оперативни разходи) — 83 %, или 6,7 млн. евро (2019 г. — 3,8 млн. евро, или 
60 %). Те отразяват предимно естеството на основните дейности на Агенцията, които 
включват финансиране за проучвания и други дейности, свързани с повишаване на 
осведомеността относно основните права. Те се извършват за период от няколко месеца 
и понякога продължават след края на годината. Значителна част (25 %) от пренесените за 
2021 г. бюджетни кредити от дял III са поети задължения през декември 2020 г. (за 
2019 г. — 28 %). Това предполага наличието на структурен проблем. За да намери 
решение, Агенцията следва да подобри планирането на бюджета и цикъла на неговото 
изпълнение. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.29.10. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2017 Електронни обществени поръчки: в края на 2017 г. Агенцията е въвела електронно фактуриране 
за някои процедури, но не и електронни тръжни процедури и електронно подаване на оферти. Завършени 

2018 
Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял III 
(оперативни разходи) и е обоснован само отчасти. Агенцията следва да подобри планирането 
на бюджета и цикъла на неговото изпълнение. 

Текущи 
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Отговори на Агенцията 
3.29.9. Агенцията се съгласява с Палатата, че равнището на пренесените бюджетни 
кредити отразява основно естеството на основните дейности на Агенцията, които 
включват финансиране на проучвания и други дейности за повишаване на 
осведомеността, които обхващат няколко месеца и е възможно да продължат след края 
на годината. За да подобри своето бюджетно планиране и циклите си на изпълнение, 
Агенцията е създала инструмент за мониторинг на планираните преноси от една година 
към следващата.  

Агенцията счита, че доброто изпълнение на бюджета се измерва и чрез равнището на 
анулираните пренесени бюджетни кредити. Резултатите на Агенцията са много високи 
(над 99,5 %), което е важен показател за доброто финансово управление и спазването на 
бюджетните принципи. 
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3.30. Европейска агенция за 
гранична и брегова охрана 
(Фронтекс)  

Въведение 

3.30.1. Европейската агенция за гранична и брегова охрана (наричана по-нататък 
„Агенцията“, „Фронтекс“ или „Frontex“) е регулирана от Регламент (EС) № 2019/1896 на 
Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г., който отменя Регламент (ЕС) 
№ 1052/2013 и Регламент (ЕС) № 2016/1624184. Европейската гранична и брегова охрана е 
съставена от националните органи на държавите членки, които отговарят за 
управлението на границите и за операциите по връщане, и Агенцията. Седалището на 
Агенцията е във Варшава. Агенцията, съвместно с компетентните национални органи, 
носи отговорност за интегрираното европейско управление на външните граници с цел 
осигуряване на ефикасно управление на тяхното преминаване. Това включва 
преодоляване на предизвикателствата, свързани с миграцията, и евентуални бъдещи 
заплахи по тези граници, което допринася за справянето с тежката престъпност с 
трансгранично измерение и за осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност 
в рамките на ЕС при пълно зачитане на основните права и като се защитава свободното 
движение на хора в Съюза. Агенцията включва постоянен корпус с капацитет до 10 000 
души оперативен персонал. На фигура 3.30.1 са представени основни данни за 
Агенцията185. 

                                                             
184 ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1. 

185 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.frontex.europa.eu. 

http://www.frontex.europa.eu/
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Фигура 3.30.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.30.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.30.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

446

495

Бюджет (в млн. евро)*

749

1 234

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.30.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейска агенция за гранична и брегова охрана, които се състоят 
от финансови отчети186 и отчети за изпълнението на бюджета187 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.30.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

                                                             
186 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

187 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.30.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.30.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.30.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно законосъобразността и 
редовност на операциите 

3.30.9. Фронтекс разчита на изчисления, предоставени от сътрудничещите 
държави, за финансовото планиране на нейните операции по връщане. Пълните и 
навременни данни са от решаващо значение. При един случай национален орган е 
включил две неоповестени преди това операции по връщане на обща стойност 355 000 
евро в споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ при финансовото 
приключване на дейността. С цел да покрие получения непредвиден бюджетен дефицит, 
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Фронтекс е поела последващ бюджетен кредит за това задължение. Това е в 
противоречие с Финансовия регламент188 на Агенцията. 

3.30.10. Управителният съвет на Фронтекс е започнал вътрешно разследване след 
докладването на 13 случая на предполагаеми нарушения на основните права през 
октомври 2020 г. В осем случая разследването е заключило, че не са налице нарушения. 
За останалите пет случая разследването е заключило, че няма данни за нарушаване на 
основни права, но поради липса на изчерпателна информация не може да се направи 
заключение извън всяко основателно съмнение.  

Европейският омбудсман също е започнал две проверки по собствена инициатива. 
Първата проверка е започнала на 10 ноември 2020 г., за да се направи оценка на 
ефективността и прозрачността на механизма на Фронтекс за подаване на жалби189 от 
лицата, които считат, че правата им са били нарушени в контекста на граничните 
операции на Агенцията, както и оценка на ролята и независимостта на служителя на 
Агенцията по въпросите на основните права. На 15 юни 2021 г. Омбудсманът е заключил, 
че Фронтекс е закъсняла при прилагането на важните промени, въведени с Регламент 
(ЕС) 2019/1896 (Регламента за европейската гранична и брегова охрана), но че по този 
проблем са предприети действия и това не обосновава по-нататъшното му 
проследяване. Въз основа на проверката обаче Омбудсманът е изготвил девет 
препоръки за подобрения за Фронтекс. Между тях са препоръки за улесняване на 
потенциалните жертви на нарушения на основните права да получават информация за 
възможностите за реакция и за докладване на такива случаи, както и препоръки за 
подобряване на начина на обработка и проследяване на жалбите190. Втората проверка е 
започнала на 4 март 2021 г. с цел да се провери как Агенцията изпълнява задълженията 

                                                             
188 Член 10, параграф 3 от Финансовия регламент на Фронтекс относно принципа на 

ежегодност. 

189 Механизмът за подаване на жалби е създаден с Регламент (ЕС) 2016/1624 относно 
европейската гранична и брегова охрана. Това е административен механизъм, с който 
служителят по въпросите на основните права се задължава да разглежда жалбите, 
получени в Агенцията, съгласно правото на добра администрация. Агенцията 
докладва относно механизма за подаване на жалби в годишния си доклад, като 
отразява броя на получените жалби, видовете нарушения на основните права, 
съответните операции и, когато е възможно, последващите мерки, предприети от 
Агенцията и държавите членки. 

190 Решение по случай OI/5/2020/MHZ относно функционирането на механизма на 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за подаване на жалби за 
предполагаеми нарушения на основните права и ролята на служителя по въпросите на 
основните права. 
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си в областта на основните права и да се изгради отчетност във връзка с новите ѝ 
разширени отговорности191. 

ЕСП отбелязва също други две текущи разследвания. На 11 януари 2021 г. ОЛАФ е 
започнала разследване по твърдения за тормоз, неправомерни действия и връщания на 
мигранти от страна на Агенцията192, а на 29 януари 2021 г. Европейският парламент е 
приел решение за създаването на работна група193, която да провери твърдения за 
нарушения на основните права във Фронтекс. Тези проверки са от различно естество и са 
извън границите на финансовия одит на ЕСП. На 14 юли 2021 г. работната група на 
Европейския парламент е обявила, че не са налице убедителни доказателства за прякото 
извършване на отблъсквания или колективно експулсиране от страна на Фронтекс в 
случаите на сериозни инциденти, обхванати от нейното разследване. Наред с това обаче 
работната група е установила недостатъци, наред с другото, в механизмите на Фронтекс 
за мониторинг, докладване и оценка на състоянието на основните права, и е отправила 
препоръки за подобряване194. 

3.30.11. Освен това съгласно член 110 от Регламент (ЕС) 2019/1896 от 13 ноември 
2019 г. Фронтекс следва да назначи 40 наблюдатели на основните права до 5 декември 
2020 г. До 31 декември 2020 г. не е назначен нито един наблюдател. Основните причини 
за закъснението, посочени от Фронтекс, са следните: 

o Длъжностната характеристика на ръководителя на Службата за основните права 
(СОП) е трябвало да бъде преразгледана, за да се отразят новите характеристики на 
длъжността (роля на средно управленско равнище). Регламент (ЕС) 2019/1896 
увеличава значително обхвата и правомощията на СОП. По отношение на 
наблюдателите на основните права, той възлага на ръководителя на СОП 

                                                             
191 Проверката по случай OI/4/2021/MHZ е открита на 4 март 2021 г.  

192 Източник: Предложение за резолюция на Европейския парламент, съдържаща 
забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейска агенция за 
гранична и брегова охрана за финансовата 2019 г., (Предложение за резолюция 
2020/2167(DEC). 

193 Източник: Писмена процедура на Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (LIBE) от 29 януари 2021 г. Работната група на Европейския 
парламент за контрол на Фронтекс се състои от 14 членове на ЕП, по двама от всяка 
политическа група. 

194 Работен документ: Доклад относно разследване за установяване на факти във връзка с 
предполагаеми нарушения на основните права от страна на Фронтекс, Комисия по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), 14.7.2021 г. 
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правомощия на орган по назначаването, който в тази си функция е независим от 
ръководството и се отчита единствено пред управителния съвет. Това е наложило 
вътрешна реорганизация. Освен това са проведени обширни консултации с 
Европейската комисия. 

o Наблюдава се общо забавяне при набирането на персонал в резултат на кризата 
поради Covid-19, особено в периода от средата на март до юни 2020 г. Това е 
удължило продължителността на процедурата. 

o На 25 ноември 2020 г. е определен състава на комисията за предварителен подбор 
във връзка с процедурата за подбор на новия служител по въпросите на основните 
права. 

Забавянето при назначаването на наблюдатели на основните права представлява 
сериозен риск за дейността и репутацията на Агенцията, както е изложено в предходните 
точки. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.30.12. Съгласно Регламент (ЕС) 2019/1896 е създаден постоянен корпус на 
европейската гранична и брегова охрана. В резултат на това 100 длъжности на ниво AD са 
заменени със 100 длъжности на ниво AST в главния офис на Фронтекс, считано от 2019 г. 
На 1 септември 2020 г. Фронтекс е отправила заявка към Европейската комисия (ГД 
„Миграция и вътрешни работи“) за разрешение за повишаване на 100 AST длъжности 
към длъжности на по-високо ниво (степен AD7 или по-висока) за целите на постоянния 
корпус и новите задачи, възложени от новия мандат. В очакване на отговора на 
Комисията, на 9 септември 2020 г. Фронтекс е изпратила 47 предложения на кандидати 
за длъжности на по-високо ниво. На следващия ден Комисията е съобщила, че Фронтекс 
няма законови правомощия за повишаване на длъжностите. Наложило се е Фронтекс 
незабавно да оттегли 47-те предложения за повишение. Това излага Агенцията на 
ненужен риск от накърняване на репутацията и съдебни спорове. 

3.30.13. За да се постигне прозрачност и ефективност на системата за вътрешен 
контрол на Фронтекс, служителите, които участват във финансовите работни процеси, 
следва да вписват всички изключения в централен регистър. При един случай Агенцията 
е променила разпоредбите, уреждащи графика за плащане по договор за услуги за 
въздушно наблюдение. Промяната е била разрешена в известие за изключение, но към 
момента на одита не беше вписана в централния регистър. 
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Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.30.14. Първоначалният бюджет на Фронтекс е в размер на 460 млн. евро. В тази 
сума се включват вноската на ЕС и вноските195 от четирите асоциирани към Шенген 
държави: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. През годината Фронтекс може 
да получава допълнително финансиране за конкретни програми и/или действия, както и 
други приходи от административни операции. 

Вноската от ЕС първоначално е определена на 428 млн. евро. Тази сума се финансира по 
бюджетен ред 18 02 03 от общия бюджет на ЕС по следния начин: 412 млн. евро е 
следвало да дойдат от бюджетните кредити от общия бюджет на ЕС за 2020 г., а 16 млн. 
евро — от бюджетния резултат на Фронтекс за 2018 г. 

Вноската на асоциираните към Шенген държави първоначално е определена на 32 млн. 
евро. В споразуменията с асоциираните към Шенген държави се посочва, че вноските се 
изчисляват като процент от БВП (за Швейцария и Лихтенщайн) или от БНД (за Исландия и 
Норвегия) за всяка асоциирана към Шенген държава спрямо БВП/БНД на всички 
участващи държави. При изготвянето на първоначалния бюджет през 2020 г. Фронтекс е 
определила общия процент на вноските на асоциираните към Шенген държави като дял 
от нейния бюджет на 7,43 %. 

Бюджетът на Фронтекс първоначално е в размер на 460 млн. евро. ЕСП установи, че 
вноските на асоциираните към Шенген държави са били едва 6,91 % от бюджета. Това 
предполага, че техните вноски са занижени196. Вноската на ЕС, от друга страна, не е 
завишена, тъй като в бюджета би била предвидена същата сума, независимо от участието 
на асоциираните към Шенген държави. 

                                                             
195 Вноските на асоциираните към Шенген държави се уреждат от двете споразумения 

между Европейската общност и тези държави. Съответно договореностите между 
Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество 
Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези страни в 
Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 
граници на държавите членки на Европейския съюз (ОВ L 243, 16.9.2010 г., стр. 4) и 
договореностите между Европейската общност и Република Исландия и Кралство 
Норвегия относно реда и условията на участие на тези страни в Европейската агенция 
за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите 
членки на Европейския съюз (OВ L 188, 20.7.2007 г., стр. 19). 

196 Вж. бележка 4.0.3 на стр. 28 и приложение 5.0.1 на стр. 32 от окончателните отчети на 
Фронтекс за финансовата 2020 г. 
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 Това представлява допълнителна индикация за необходимостта от хоризонтални насоки 
от Комисията за органите на ЕС относно изчисляването на вноските от държави извън ЕС 
по еднакъв начин197. 

3.30.15. Пандемията от COVID-19 е засегнала операциите и изпълнението на 
бюджета на Фронтекс през 2020 г. Агенцията е намалила първоначалния си бюджет с 
95 млн. евро чрез два коригиращи бюджета. Процентът на изпълнение на плащанията в 
окончателния бюджет е 55,9 %, което е по-малко в сравнение с 2019 г. (69,2 %). 
Равнището на пренесените към финансовата 2021 година бюджетни кредити е 44,1 %, в 
сравнение с 30,8 % пренесени кредити от 2019 г. за 2020 г. Това показва общо забавяне 
на дейностите (като например операциите по връщане) през 2020 г. В този контекст е 
поето временно бюджетно задължение в размер на 18,1 млн. евро за подготовката на 
разполагането на екипи на място през 2021 г., без Агенцията да е поела правни 
задължения в рамките на срока, установен в член 75 от нейния финансов регламент. 

3.30.16. В окончателните годишни отчети на Фронтекс за 2020 г. се е променило 
също и представянето на изпълнението на бюджета в сравнение с отчетите за 
предходната година. При изчисляването на показателите за изпълнението Агенцията 
третира двете намаления на бюджета, описани по-горе, не като коригиращи бюджети, а 
като действия за изпълнение на бюджета. Тази промяна е извършена, въпреки че 
противоречи на две решения на управителния съвет. Освен това въпросните коригиращи 
бюджети са съгласувани с три бюджетни трансфера, което съответно е намалило 
бюджетния ред 18 02 03 на ЕС. Единият трансфер, през ноември 2020 г., е бил одобрен от 
бюджетния орган, а другите два са одобрени от Комисията съответно през ноември и 
декември 2020 г. 

3.30.17. С коригиращ бюджет № 1 на ЕС за финансовата 2020 година е увеличено 
финансирането от ЕС за Фронтекс с 10 млн. евро. Той е одобрен от бюджетния орган през 
април 2020 г. Увеличението на финансирането от ЕС обаче не е отразено в бюджетните 
сметки на Фронтекс. Това води до намаляване на прозрачността — по-трудно може да се 
види колко средства от ЕС са били отпуснати на Фронтекс през 2020 г. и как размерът им 
варира във времето. 

                                                             
197 Въпросът за различното тълкуване на правната рамка по отношение на вноските на 

държави извън ЕС е разгледан и в Преглед № 3/2021 на ЕСП. В него се заключава, че 
не съществува единна автоматична формула за определяне на вноските в бюджета на 
ЕС и на агенциите или стандартизирани методи за тяхното коригиране. 
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Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.30.18. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2015 Не е взет предвид съществуващият риск от двойно финансиране от Фронтекс и от фонд 
„Вътрешна сигурност“, който се управлява от Европейската комисия. Текущи 

2015 

Държавите, участващи в трансгранични операции, декларират своите разходи в заявление за 
възстановяване на разходи. В своя Специален доклад № 12/2016 Европейската сметна палата 
препоръча на агенциите да използват опростени варианти за разходите, когато това е 
възможно, за да избегнат подобни неефективни практики. 

Завършени — за човешки 
ресурси 

Текущи — за тежко 
техническо оборудване 

2016 
Нивото на пренесени бюджетни кредити е високо. Необходимо е да се получават по-точни 
прогнозни разходи и по-редовни отчети за разходите от сътрудничещите държави. Агенцията 
следва да обмисли също и въвеждането на диференцирани бюджетни кредити. 

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2017 Въпреки че Агенцията се е преместила в настоящата си сграда още през 2014 г., тя все още не 
разполага с подробен план за непрекъснатост на работата, одобрен от Управителния съвет. Текущи 

2018/2019 Агенцията е възстановила средства на сътрудничещите държави без необходимите 
подкрепящи документи. Завършени 

2018 
Предварителните проверки са неефективни. Агенцията следва да работи за създаване на 
опростена и прозрачна схема на финансиране, която да обхваща и разходите, свързани с 
оборудване.  

Завършени — за 
предварителни проверки 

Текущи — за опростяване 
на разходи, свързани с 

тежко техническо 
оборудване  

2018 Агенцията следва да приеме и да започне да изпълнява политика за чувствителните 
длъжности. Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 
Размерът на пренесените бюджетни кредити за 2019 г. и отменените пренесени кредити за 
2018 г. е висок. Агенцията следва да се стреми към по-точни разчети на разходите и бюджетни 
прогнози. 

Текущи 

2019 При едно споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ заявката за възстановяване 
на разходите е била представена извън периода, определен в споразумението.  Няма данни 

2018/2019 

Агенцията не е постигнала необходимото равнище на заетост, определено в щатното 
разписание. Тя следва да подобри насоките, предоставяни на членовете на комисията за 
подбор, и да проверява по-подробно финансовите права на кандидатите за заплащането на 
възнаграждения. 

Текущи 

2019 

При едно плащане за възстановителни работи Агенцията е изменила договорните 
споразумения на много късен етап от проекта, за да избегне необходимостта от отмяна и 
анулиране на бюджетни кредити. С тази промяна усвояването на средства не отговаря на 
действителността на операцията и може да засегне възможността за наблюдение на 
изпълнението на бюджета и дейностите на Агенцията. 

Няма данни 
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Отговори на Агенцията 
Констатации относно законосъобразността и редовността на операциите 

3.30.9. Оценките на държавите членки не могат да бъдат точни поради характера на 
операциите/дейностите по връщане, които са до голяма степен непредвидими. За да се 
намали високият риск от загуба на евентуален неизразходван бюджет, например в 
случай на анулирани бюджетни кредити по C8, е въведена следната система: 

• • Агенцията прогнозира първоначално най-ниския възможен бюджет въз 
основа на информацията, предоставена от държавите членки; 

• • държавите членки изпращат ежемесечно таблици за мониторинг, в които 
се посочват актуалните действително извършени разходи; 

• • въз основа на тези таблици Агенцията изменя първоначално 
разпределения бюджет, като го увеличава/намалява. 

Тази система е свързана с известен риск от неспазване в случай на неточни или късно 
представени таблици за мониторинг, но е доказано, че осигурява далеч по-добро 
управление на ресурсите и много по-незначително анулиране на средства. 

Изпълнението на задължението за мониторинг, произтичащо от разпоредбите за 
отпускане на безвъзмездни средства, е важен елемент от оценката на разходите от 
страна на държавите членки. Frontex продължава да работи за подобряване на 
механизмите за мониторинг и за получаване на по-точни прогнози, така че да се спазват 
бюджетните правила. 

3.30.10. Агенцията е изцяло ангажирана и си сътрудничи тясно с Европейския омбудсман 
по въпросите на основните права, както и с OLAF и Европейския парламент, като 
предоставя исканата информация и документация, свързани с посочените 
предполагаеми нарушения на основните права. 

3.30.11. Frontex се съгласява напълно с констатациите и оценката на риска, предоставени 
от Сметната палата. 

Задачата да се назначат 40 наблюдатели на основните права до декември 2020 г. беше 
непостижима поради пандемията от COVID-19 и външните фактори, изтъкнати от 
Сметната палата. Споменатото забавяне в назначаването на наблюдатели по никакъв 
начин не можеше да бъде преодоляно от ръководството на Frontex поради изрична 
липса на правомощия за назначаване (Регламентът за европейската гранична и брегова 
охрана възлага всички правомощия на органа по назначаването на служителя по 
въпросите на основните права, който е напълно независим от ръководството на Frontex). 
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Същевременно изпълнителният директор сключи две последователни споразумения с 
Агенцията за основните права на 25 ноември 2019 г. и на 10 юни 2020 г. с цел: 

- първо, да се подпомогне временно изпълняващия длъжността служител на Frontex по 
въпросите на основните права при подготовката на назначаването на 40 наблюдатели на 
основните права и при подготовката на правната и оперативната рамка за тяхното 
разполагане на място; 

- и второ, да се осигури преходно решение за служителя на Frontex по въпросите на 
основните права под формата на наблюдатели, предоставяни от Агенцията за основните 
права, на които се заплаща от бюджета на Frontex и които се назначават независимо от 
служителя на Frontex по въпросите на основните права. 

Администрацията на Frontex предостави значителна подкрепа на управителния съвет 
чрез редовни доклади по въпроса през цялата 2020 г., а изпълнителният директор 
гарантира, че набирането на наблюдатели на основните права (след публикуването на 
обявите за свободни работни места) получава максимална подкрепа от човешките 
ресурси за приключване на процедурите във възможно най-кратък срок. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.30.12. Frontex не участва в преговорите, свързани с нуждите от персонал, по време на 
подготовката на новия регламент за европейската гранична и брегова охрана. От 
ноември 2019 г. Frontex заявява писмено и се опитва да изясни с Комисията 
несъответствието/намалението в броя на длъжностите на ниво AD в главния офис (много 
от които са били действително заети или в процедурата за набиране) в щатното 
разписание за 2020 г. след приемането на новия регламент за европейската гранична и 
брегова охрана. В отговора си от май 2020 г. Комисията предложи известна гъвкавост, 
която Frontex счита за знак за разбиране на необходимостта. Предложенията за работа 
на ниво AD7 бяха отправени от Frontex в последния възможен момент, така че 
новоназначените лица да ги приемат и да могат да се включат в задължителното 
обучение, предвидено да започне в средата на октомври 2020 г. Frontex признава 
напълно риска от накърняване на репутацията, като той беше разгледан в контекста на 
най-високия политически приоритет за бързо изграждане на солидна основа за 
новосъздадения постоянен корпус. Рискът от съдебни спорове беше намален чрез бързо 
последващо съобщение до кандидатите и обезпечен чрез запазване на достатъчен 
резерв от свободни длъжности на ниво AD в края на 2020 г. 

3.30.13. Поради човешка грешка количеството летателни часове е изчислено неправилно 
(към момента на регистриране на фактурата изпълнителят е предложил да се промени 
количеството часове от 100 на 50 летателни часа за обработка на плащането). Пропускът 
е забелязан, а предплатените летателни часове са регулирани при окончателното 
плащане, поради което Frontex не е надплатила нито един летателен час. Събитието 
беше надлежно отразено в регистъра за проблеми/извлечени поуки на отдел 
„Обединени ресурси“, а разпоредителят с бюджетни кредити и неговият ръководител 
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незабавно подготвиха и подписаха бележка за изключения, в съответствие с 
приложимата рамка. Подписаната бележка обаче не беше предадена на Службата за 
инспекция и контрол за вписване в централния регистър поради пропуск в началото при 
въвеждането на режима на дистанционна работа поради пандемията. Липсата на 
надлежно вписване в регистъра беше изправена с подписването на бележка за 
несъответствие. За да се избегнат подобни събития в бъдеще, от април 2020 г. 
вписването на изключенията е автоматизирано и се съхранява в системата за управление 
на документи. 

Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.30.14. Агенцията приветства констатацията на Сметната палата, че са необходими 
хоризонтални насоки от Комисията за органите на ЕС относно начина на изчисляване на 
вноските от държави извън ЕС по еднакъв начин. Агенцията е готова да коригира метода 
на изчисление в съответствие с получените насоки. 

Прилаганият понастоящем метод на Агенцията във връзка с вноските на асоциираните 
към Шенген държави е еднакъв от 2016 г. 

Той беше одобрен от управителния съвет и съгласно становището на Комисията. 

По настоящия метод, съгласно действащите споразумения с асоциираните към Шенген 
държави, вноските се изчисляват в съответствие с БНД/БВП на отделната държава 
спрямо общия БНД/БНП на участващите държави. След като съотношението бъде 
определено, то се прилага към вноската, получена от ЕС (субсидия от ЕС), предоставена 
на Агенцията през съответната година. 

Що се отнася до процента на вноските на асоциираните към Шенген държави като дял от 
бюджета през 2020 г., той остана без изменения в проектобюджета и първоначалния 
бюджет — 7,43 % или 31 795 000 EUR. Този процент е 6,49 % само ако изчисляваме 
вноската на асоциираните към Шенген държави спрямо общия бюджет (който вече 
съдържа тяхната вноска), вместо спрямо субсидията от ЕК, както е показано в таблицата 
по-долу: 

 Субсидия от ЕК Общ бюджет 

Средства 428 160 029,00 459 955 029,00 

АШД % 7,43 % 6,9 % 

АШД EUR 31 795 000,00 31 795 000,00 

 

3.30.15. Изпълнението на бюджета и процентът на плащанията бяха силно засегнати от 
пандемията от COVID-19 и нейните последствия. Дейностите по управление на границите 
и връщането на незаконни мигранти бяха силно засегнати от затварянето на външните 
граници на ЕС, ограниченията за пътуване в световен мащаб и преустановяването на 
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въздушния превоз. Важно е да се отбележи, че въпреки това Агенцията беше в състояние 
да усвои 99 % от наличните средства. Като се има предвид, че пандемията не само 
забави дейностите, но и доведе до отлагането на част от тях, поетите задължения, които 
щяха да бъдат изпълнени по-рано през годината, трябваше да бъдат изпълнени на по-
късен етап, което се отрази върху процента на изпълнение на плащанията. 

В съответствие с учредителния регламент, от 1 януари 2021 г. трябваше да бъде 
разположен Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана. 

Поради технически ограничения на новата система за подкрепа на разполагането (OPERA 
Evo), която не отчиташе издадени през декември 2020 г. решения за разполагане (правен 
документ за разполагане на Постоянния корпус) за оперативната 2021 г., не беше 
възможно да бъдат одобрени до 500 отделни мисии в периода от края на декември 2020 
г. до август 2021 г. В края на 2020 г. беше създадено временно задължение, което 
трябваше да обхване разполагането на Постоянния корпус до третото тримесечие на 
2021 г. Прогнозна сума от приблизително 3 млн. евро се използваше всеки месец за 
финансиране на разполагането на постоянен корпус от категории 1 и 2; това обяснява 
пренасянето на 18 млн. евро. 

Агенцията е предприела действия, за да се избегне повторение на тази ситуация. 

3.30.16. Представянето на отчетите не противоречи на решенията на управителния съвет 
относно коригиращите бюджети. Те се третират като действия за изпълнение на 
бюджета, тъй като не са приети по „същата процедура“, както е обяснено в правната 
рамка (член 34 от Решение 19/2019 на управителния съвет и член 115, параграф 9, 
параграф 11, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2019/1896). Намаляването на бюджета 
означава анулирани бюджетни кредити и управителният съвет не се нуждае от друго 
одобрение, за да вземе такива решения. 

Освен това в таблиците в приложение 5.0 към годишните отчети, „Бюджет за текущата 
година“, са представени гласуваният бюджет, отмененият с решения на управителния 
съвет бюджет и наличните кредити или кредитите, налични след тези две решения на 
управителния съвет. 

3.30.17. На 17 април 2020 г. Европейският парламент прие резолюция относно позицията 
на Съвета по проект на Коригиращ бюджет № 1/2020 на Европейския съюз за 
финансовата 2020 година, въз основа на която Агенцията трябваше да получи 
допълнителни 10 млн. евро в подкрепа на операциите по връщане от Гърция. В 
действителност сумата не беше вписана в отчетите на Агенцията. 

Поради пандемията от COVID-19 много операции по връщане бяха преустановени и до 
средата на 2020 г. Агенцията стигна до заключението, че няма да се нуждае от 
допълнителна подкрепа за финансиране на тези операции. Поради това с решение на 
управителния съвет (както и за другите бюджетни изменения) беше решено отпуснатата 
сума в размер на 10 млн. евро да бъде предоставена на общия бюджет на ЕС. 
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3.31. Европейска фондация за 
обучение (ETF) 

Въведение 

3.31.1. Европейската фондация за обучение („Фондацията“ или „ETF“) със 
седалище в Торино е създадена с Регламент (ЕИО) № 1360/90 на Съвета198 (преработен 
Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета199). Фондацията 
осигурява подкрепа за реформите в системите за професионално обучение в държавите 
партньори на Европейския съюз. За тази цел Фондацията подпомага Европейската 
комисия при осъществяването на различни програми за професионално обучение. На 
фигура 3.31.1 са представени основни данни за Фондацията200. 

Фигура 3.31.1 — Основни данни за Фондацията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Фондацията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Фондацията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.31.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Фондацията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на 

                                                             
198 ОВ L 131, 23.5.1990 г., стр. 1. 

199 ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82 

200 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Фондацията може да 
се намери на нейния уебсайт: www.etf.europa.eu. 

21

21

Бюджет (в млн. евро)*

127

124

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.etf.europa.eu/
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други одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на 
Фондацията. 

3.31.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.31.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейската фондация за обучение, които се състоят от финансови 
отчети201 и отчети за изпълнението на бюджета202 за финансовата година, 
приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.31.5. Европейската сметна палата, че отчетите на Фондацията за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 

                                                             
201 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

202 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Фондацията и счетоводните правила, приети от 
отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.31.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.31.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.31.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.31.9. Фондацията не е спазила принцип 12 от своята собствена рамка за 
вътрешен контрол, съгласно който тя трябва да документира отклоненията от правилата 
и процедурите в своя регистър на изключенията. При своя одит ЕСП установи някои 
отклонения от установените процедури, които е трябвало да бъдат документирани (напр. 
използване на електронен подпис на документи, за които е бил необходим традиционен 
физически подпис). Регистърът на изключенията обаче не е бил попълнен. Това 
подкопава прозрачността и ефективността на системите за вътрешен контрол на 
Фондацията. 
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Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.31.10. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2018 

При една процедура за обществена поръчка за услуги от агенция за временна заетост 
Фондацията е приложила критерии за избор на изпълнител, които включват предимно 
несъстезателни ценови елементи. Фондацията следва да използва критерии за избор на 
изпълнител, които да вземат предвид състезателните ценови елементи. 

Предстоящи 
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Отговори на Фондацията 
3.31.9. Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 



314 

 

 

 
Агенции, финансирани по функция 5 

от МФР — „Администрация“ 
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3.32. Агенция за снабдяване към 
Евратом (ESA) 

Въведение 

3.32.1. Агенцията за снабдяване към Евратом („Агенцията“ или ЕSA) със седалище в 
Люксембург е създадена през 1958 г.203 Решение 2008/114/ЕО, Евратом204 на Съвета 
заменя предходния Устав на Агенцията. Основната задача на Агенцията е да осигурява 
редовно снабдяване с ядрени материали, в частност ядрени горива, за потребителите в 
ЕС, чрез осъществяване на обща политика за снабдяване съгласно принципа за равен 
достъп до ресурсите. На фигура 3.32.1 са представени основни данни за Агенцията205. 

Фигура 3.32.1 — Основни данни за Агенцията 

 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Годишни отчети на Агенцията за финансовата 2019 г. и окончателни годишни отчети на 
Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.32.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

                                                             
203 ОВ L 27, 6.12.1958 г., стр. 534/58. 

204 ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15. 

205 Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Агенцията може 
да се намери на нейния уебсайт: http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0.3

0.4

Бюджет (в млн. евро)*

17

16

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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3.32.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.32.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Агенцията за снабдяване към Евратом, които се състоят от 
финансови отчети206 и отчети за изпълнението на бюджета207 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.32.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 

                                                             
206 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

207 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.32.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.32.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.32.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно бюджетното управление 

3.32.9. Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, 
е висок за дял II (административни разходи) – те възлизат на 177 445 евро, или 80 % от 
бюджетните кредити на ESA за целия дял. Пренасянето на бюджетни кредити се дължи 
отчасти на отражението на кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19. Почти 
половината (46 %) от сумата, пренесена от 2020 г. за 2021 г., е предназначена за ИТ 
услуги, предоставени през 2021 г. Това създава рискове за изпълнението на бюджетите 
кредити за плащания за 2021 г., като се има предвид, че в предишни години е налице 
висок процент на отмяна на бюджетни кредити. 
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ESA е трябвало да използва бюджета си за 2021 г. за тези услуги. За да спази принципа на 
ежегодност, ESA следва да подобри в още по-голяма степен планирането на бюджета и 
цикъла на неговото изпълнение. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.32.10. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени / Текущи / 

Предстоящи / Няма 
данни) 

2018 
Процентът на отменените бюджетни кредити, пренесени от 2017 г. за 2018 г., е висок — 21 %, 
което показва необоснован размер на бюджетните кредити за поемане на задължения за 
предходната година. 

Завършени 
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Отговори на Агенцията 
3.32.9. Проектът Noemi представлява инвестиция (в размер 355 000 EUR за периода 2019 
— 2021 г.) в информационнотехнологично (ИТ) приложение, което ще позволи на 
Агенцията да съхранява и обработва по сигурен начин чувствителните данни относно 
договорите в областта на ядрената енергетика. С този проект се отговоря на 
многократните искания на органа, който взема решението за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, за продължаване на 
цифровизацията с цел намаляване на бюрокрацията. 

С поетото през декември 2020 г. задължение се осигурява непрекъснатост на работата на 
екипа за изпълнение на одобрения план на проекта. 

Агенцията е наясно с рисковете, свързани с изпълнението, и проактивно ще следи 
проекта до приключването му. 
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Самофинансиращи се агенции 
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3.33. Служба на Общността за 
сортовете растения (CPVO) 

Въведение 

3.33.1. Службата на Общността за сортовете растения („Службата“ или CPVO) със 
седалище в Анже е създадена с Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета208. Нейната основна 
функция е да регистрира и проверява заявленията за предоставяне на защита от ЕС на 
правата на индустриална собственост за сортовете растения и да следи за провеждането 
на необходимите технически проверки от компетентните органи в държавите членки. На 
фигура 3.33.1 са представени основни данни за Службата209. 

Фигура 3.33.1 — Основни данни за Службата 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Службата за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Службата. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.33.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Службата. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Службата. 

                                                             
208 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1. 

209 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Службата може да се 
намери на нейния уебсайт: www.cpvo.europa.eu. 

19

20

Бюджет (в млн. евро)*

51

48

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.cpvo.europa.eu/
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3.33.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.33.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Службата на Общността за сортовете растения, които се състоят от 
финансови отчети210 и отчети за изпълнението на бюджета211 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.33.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Службата за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Службата и счетоводните правила, приети от отговорния 

                                                             
210 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

211 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.33.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.33.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.33.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2014 Въпреки че Службата е започнала да функционира през 1995 г., все още не е подписано 
споразумение за седалището с държавата домакин. 

Текущи 

(извън контрола на 
Службата) 

2015 Равнището на неплатените такси е твърде високо. Завършени 

2016 Регламентът за създаването на Службата не изисква периодични външни оценки на 
резултатите от изпълнението. 

Предстоящи 

(извън контрола на 
Службата) 

2017 През 2017 г. не са документирани достатъчно подробно процедурите за обществени поръчки и 
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Завършени 
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Отговори на Службата 
Службата взе под внимание доклада на ЕСП. 
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3.34. Служба на Европейския съюз за 
интелектуална собственост (EUIPO) 

Въведение 

3.34.1. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост („Службата“ 
или „EUIPO“), известна до 23 март 2016 г. като Служба за хармонизация във вътрешния 
пазар („OHIM“), е създадена през 1993 г. Първоначалният регламент за нейното 
създаване е изменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на 
Съвета212. Тя отговаря за управлението на марките на ЕС и регистрираните дизайни на 
Общността, сътрудничеството в областта на интелектуалната собственост на европейско 
и международно ниво, както и за Европейската обсерватория за нарушенията на правата 
на интелектуална собственост. На фигура 3.34.1 са представени основни данни за 
Службата213. 

Фигура 3.34.1 — Основни данни за Службата 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Службата за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Службата. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.34.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 

                                                             
212 ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1. 

213 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Службата може да се 
намери на нейния уебсайт: www.euipo.europa.eu. 

477

465

Бюджет (в млн. евро)*

1 092

1 093

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.euipo.europa.eu/


 328 

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) 

 

контрол на Службата. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Службата. 

3.34.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.34.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, които 
се състоят от финансови отчети214 и отчети за изпълнението на бюджета215 за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.34.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Службата за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 

                                                             
214 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

215 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 



 329 

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) 

 

резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Службата и счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.34.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.34.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.34.8. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно законосъобразността и 
редовност на операциите  

3.34.9. В своя одитен доклад за финансовата 2018 година ЕСП заключи, че 
процедурата за възлагане на обществена поръчка за услуги за почистване е нередовна. 
Поради тази причина всички последващи извършени плащания въз основа на това 
рамково споразумение са нередовни. През 2020 г. тези плащания възлизат на 
1 411 329,42 евро. 
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Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.34.10. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 

Службата е сключила договор за услуги за почистване с кандидат, който е представил оферта с 
неестествено ниска цена. Процедурата за възлагане на обществена поръчка и всички свързани 
с нея плащания са нередовни. Службата следва да анализира случаите на необичайно ниски 
оферти по-стриктно, за да осигури спазване на Финансовия регламент и лоялна конкуренция. 

Текущи 

(Вж. точка 3.34.9) 

2018 
Службата е използвала договор за предоставяне на консултантски услуги, който на практика е 
довел до „заемане на персонал“ вместо предоставяне на услуги. Това обаче не може да се 
извършва от консултантски дружества. 

Завършени 

2018 

Както годишната работна програма, така и годишният отчет за дейността не съдържат 
информация относно броя на служителите в еквивалент на пълно работно време, предоставени 
от доставчици на услуги, които изпълняват задачи без характеристики на основна стопанска 
дейност на Службата, но тясно свързани с нея. Такава информация би подобрила 
допълнително прозрачността. 

Няма данни  
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

Службата е публикувала обявление за свободна длъжност с цел да състави списък с резерви за 
специалисти по проекти в своя отдел за работа с клиенти. В обявлението са посочени два 
различни профила на кандидати, които е трябвало да се оценяват поотделно. По време на 
процедурата на подбор обаче всички кандидати са били оценявани по всички критерии за 
подбор. Това е дало предимство на кандидатите, които са отговаряли и на двата профила.  
Освен това при същата процедура комисията за подбор е заменила кандидат, който е отклонил 
поканата за интервю, с кандидат, който не е събрал предварително определения необходим 
минимум от точки. 17 други кандидати са получили най-малко същия брой точки като 
поканения кандидат. Комисията за подбор обаче не е представила никаква документална 
обосновка защо е бил поканен на интервю именно този кандидат, който вече е работел в 
Службата.  
Следователно процедурата за подбор е нередовна, тъй като тези слабости са нарушили 
принципите на прозрачност и равностойно третиране на кандидатите. 

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

За трите одитирани процедури за подбор членовете на комисията за подбор са подписали 
стандартен документ за поверителност за участието си в процедура за подбор, който е 
включвал декларация за конфликт на интереси. Този документ е бил подписан преди да стане 
известен списъкът на кандидатите.  
Правилникът за длъжностните лица изисква всеки член на комисията да подпише декларация 
след обявяването на кандидатите, като декларира евентуални професионални или лични 
връзки с тях.  
При одитираните процедури за набиране на персонал членовете на комисиите за подбор не са 
декларирали никакви професионални връзки с кандидатите. Тези слабости нарушават 
принципа на прозрачност и принципа на равностойно третиране. 

Завършени 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

Службата осигурява надбавка за служителите, които се намират в „режим на готовност“ по 
отношение на служителите, работещи от дома си, в областта на инфраструктурата.  
Съгласно плана за непрекъснатост на дейността на Службата служителите могат да получават 
надбавки за дежурство, когато е налице доказана необходимост от осигуряване на редовни 
дежурства за изпълнение на задачи.  
При одита беше установено, че в предходните четири години не е било необходимо планът за 
непрекъснатост на дейността да влезе в сила.  
Поради факта, че планът за непрекъснатост на дейността влиза в сила в много изключителни 
обстоятелства, ЕСП счита, че не е налице доказана нужда за изплащане на надбавки за 
дежурство на висшето ръководство на Службата. Това не е в съответствие с практиката в 
институциите на ЕС. Настоящият брой на дежурните служители в Службата е прекомерно голям 
и не съответства на принципите на добро финансово управление.  
Освен това Службата следва да подобри проверките, които извършва по отношение на 
дежурствата, за да предотврати неправомерното изплащане на средства. 

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

През март 2014 г. EUIPO е информирала Бюджетния комитет, че е започнала преговори за 
закупуване на парцел земя, за да покрие бъдещите си нужди от пространство. През ноември 
2018 г. Бюджетният комитет e разрешил закупуването на парцела на цена 4 700 000 евро. EUIPO 
не е представила допълнителни доказателства, за да докаже необходимостта от осигуряване 
на дългосрочно увеличение на своите работни помещения. EUIPO прогнозира, че броят на 
служителите ще се увеличи с около 300 души до 2025 г. Настоящият капацитет от работно 
пространство на EUIPO и потенциалът за разширяване на вече притежаваната от EUIPO земя, 
преди придобиването на новия парцел, биха позволили настаняването на 439 допълнителни 
служители.  
ЕСП не получи никакви доказателства за нуждата на EUIPO да придобие тази земя. 
Следователно считаме, че закупуването на земята не представлява продуктивно използване на 
излишъка на бюджета на EUIPO и противоречи на принципа на добро финансово управление. 

Няма данни 

2019 

Припомняме, че в своето Становище № 1/2019 относно Финансовия регламент на Службата 
Европейската сметна палата заключава, че бюджетните излишъци на Службата не се използват 
продуктивно нито на равнището на Службата, нито на равнището на Европейския съюз, и че 
Службата, заедно с Европейската комисия, следва да проучи например възможността за 
използване на бюджетните излишъци за подкрепа на финансовите инструменти, финансиращи 
научноизследователските и иновационните дейности и растежа на европейските предприятия.  

Текущи 
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Отговори на Службата 
3.34.9. Този параграф се отнася до констатация, направена в контекста на годишния одит 
за 2018 г. Както се посочва в отговора на Службата, включен в одитния доклад за 2018 г., 
Службата счита, че разпоредителят с бюджетни кредити е упражнил правилно правото си 
на преценка, предоставено му от Финансовия регламент, в рамките на въпросната 
процедура за възлагане на обществена поръчка. Освен това естеството на услугите, 
засегнати от наблюдението, е необичайно и поради това рядко се иска предоставянето 
им. Службата е следвала всички стъпки, предвидени във Финансовия регламент, при 
разглеждането на оферта, която би могла да изглежда с неестествено ниска цена. 
Следователно Службата не споделя мнението на Съда, че предлагането на услуга 
(използвана по изключение и рядко) на намалена цена представлява нелоялна търговска 
практика и предоставя нелоялно конкурентно предимство спрямо конкурентите. В 
крайна сметка следва да се отбележи, че в понятието за оферта с неестествено ниска 
цена е вложена най-вече идеята, че доставчикът на услугата ще бъде в състояние да 
извърши необходимите услуги през целия срок на договора, какъвто е настоящият 
случай. В заключение Службата не е посочила причини за предсрочно прекратяване на 
договора, поради което той все още е в сила. Предвижда се през 2021 г. да бъде обявена 
нова покана за представяне на оферти, тъй като настоящият договор изтича. 
Горепосочените мотиви на Службата бяха подробно обяснени на органа по 
освобождаване от отговорност и изпълнителният директор беше освободен от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г. 
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3.35. Единeн съвет за 
преструктуриране (SRB) 

Въведение 

3.35.1. Единният съвет за преструктуриране (наричан по-нататък „Съветът за 
преструктуриране“ или „SRB“) със седалище в Брюксел е учреден с Регламент (ЕС) 
№ 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Единен 
механизъм за преструктуриране (ЕМП) („Регламента относно ЕМП“)216. Неговата функция 
е да осигурява преструктуриране на кредитни институции и определени инвестиционни 
фирми (наричани общо „кредитни институции“), които вече са изпаднали или се очаква 
да изпаднат в затруднение, с възможно най-малко отражение върху реалната икономика 
и публичните финанси на държавите членки, участващи в Банковия съюз. 

3.35.2. SRB е натоварен с управлението на Единния фонд за преструктуриране, 
който е създаден с Регламента за ЕМП и има за цел да подпомага Единния механизъм за 
преструктуриране. Единният фонд за преструктуриране се изгражда постепенно в 
периода 2016—2023 г., като средствата по него трябва да достигнат най-малко 1 % от 
размера на гарантираните депозити на всички кредитни институции в Европейския 
банков съюз до 31 декември 2023 г. 

3.35.3. SRB разполага със самостоятелен бюджет, който не е част от бюджета на ЕС. 
Вноските за него се предоставят от кредитните институции, установени в държавите 
членки, участващи в Банковия съюз. На фигура 3.35.1 са представени основни данни за 
SRB217. 

                                                             
216 ОВ L 225, 30.7.2014 г, стр. 1. 

217 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Единния съвет за 
преструктуриране може да се намери на неговия уебсайт: srb.europa.eu 

http://www.srb.europa.eu/
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Фигура 3.35.1 — Основни данни за Единния съвет за 
преструктуриране 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Годишни отчети на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2019 година и 
окончателни годишни отчети на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2020 година; 
данни за персонала, предоставени от Единния съвет за преструктуриране. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.35.4. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на SRB. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Единния 
съвет за преструктуриране. 

3.35.5. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

29 443

37 988

Бюджет (в млн. евро)*

372

397

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

135

29 308

122

37 866

Дял I (административен бюджет 
на Съвета за преструктуриране)

Дял II (бюджет на Фонда и 
резерв)
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Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.35.6. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Единния съвет за преструктуриране, които се състоят от финансови 
отчети218 и отчети за изпълнението на бюджета219 за финансовата година, 
приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.35.7. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Единния съвет за 
преструктуриране за годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна 
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 
31 декември 2020 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и 
промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в 
съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Единния съвет за 
преструктуриране и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на 
Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни 
стандарти за публичния сектор. 

                                                             
218 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

219 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Обръщане на внимание  

3.35.8. Обръщаме внимание на бележка 8.L от окончателните отчети на SRB, 
описваща административните обжалвания и съдебните производства относно 
предварителни вноски, които се водят между някои кредитни институции и 
национални органи за преструктуриране и SRB, както и други дела, заведени срещу 
SRB пред Общия съд и Съда на Европейския съюз. Те не са предмет на нашия одит. 
Възможното им отражение върху финансовите отчети за финансовата година, 
приключила на 31 декември 2020 г. (и по-специално върху условните задължения, 
провизиите и задълженията) се разглежда в специфичен годишен одит, както е 
предвидено в член 92, параграф 4 от Регламента за ЕМП. 

3.35.9. ЕСП обръща внимание на бележка 8.R от финансовите отчети в 
окончателните отчети на SRB, в които се описва ефектът от настоящата криза, 
свързана с COVID-19, върху портфейла от инвестиции. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.35.10. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Обръщане на внимание  

3.35.11. Обръщаме внимание на бележка 8.L от окончателните отчети на SRB, 
описваща административните обжалвания и съдебните производства относно 
предварителни вноски, които се водят между някои кредитни институции и 
национални органи за преструктуриране и SRB, както и други дела, заведени срещу 
SRB пред Общия съд и Съда на Европейския съюз. Те не са предмет на нашия одит. 
Възможното им отражение върху законосъобразността и редовността на приходите, 
свързани с отчетите, се разглежда в специфичен годишен одит, както е предвидено в 
член 92, параграф 4 от Регламента за ЕМП. 

Други въпроси  
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3.35.12. Без да противоречи на изразеното по-горе становище, Европейската 
сметна палата обръща внимание на факта, че предварителните вноски се изчисляват 
въз основа на информацията, предоставена на SRB от кредитните институции. 
Одитът на ЕСП на приходите на SRB се базира на тази информация, но не сме 
проверили нейната надеждност. Регламентът за ЕМП не установява пълна и 
последователна рамка за контрол, която да осигури надеждност на информацията. 
Все пак SRB извършва проверки за последователност и аналитични проверки на 
информацията, както и някои последващи проверки на ниво кредитни институции. 
SRB не може да оповестява подробности за базираните на риска изчисления на 
вноските за всяка кредитна институция, тъй като те са взаимосвързани и съдържат 
поверителна информация за други кредитни институции. Това има отражение върху 
прозрачността на тези изчисления. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.35.13. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите 
плащания за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и 
редовни във всички съществени аспекти. 

3.35.14. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.35.15. През 2018 г. SRB е подписал Споразумение за инвестиционно управление 
с национална централна банка (НЦБ) от евросистемата, чрез което възлага изпълнението 
на оперативните аспекти на инвестиционния процес на Единния фонд за 
преструктуриране. През същата година SRB e подписал и споразумение за попечителство 
с НЦБ за защита на активите, управление на паричните средства и за задачи по равнение 
и надзор на управляваните активи. И двете споразумения дават на SRB право на достъп 
до документацията и извършване на проверки на място. SRB обаче не е извършил оценка 
на това дали доставчикът на услуги разполага с адекватни и ефективни организационни и 
административни правила с цел намаляване на потенциалния конфликт на интереси, 
произтичащ от поемането на функциите както на инвестиционен мениджър, така и на 
попечител. Неизвършването на такава оценка противоречи на изискванията на рамката 
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за вътрешен контрол на SRB220 и на тези на член 16 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/451 
на Комисията от 16 декември 2016 г.221 относно възлагането на дейности на външни 
изпълнители. 

3.35.16. SRB разполага с ограничени възможности за управление на риска, за да 
може да извършва независим мониторинг на инвестиционния портфейл на Единния 
фонд за преструктуриране. Първото ограничение е, че процесът не е автоматизиран. 
Второто ограничение е, че той се основава на доклади и анализ от НЦБ и фронт офиса на 
SRB. Ако SRB разполагаше с автоматизация на инструментите и ако използваше 
независими източници, щяха да бъдат изпълнени по-добре изискванията на член 28, 
параграф 4 от Финансовия регламент на Единния съвет за преструктуриране относно 
елементите за ефективен вътрешен контрол и принцип 7 на Рамката за вътрешен 
контрол относно оценката на риска, който изисква SRB да идентифицира рисковете за 
постигането на целите си в цялата организация и да анализира рисковете като основа за 
определяне на начина, по който те следва да се управляват. Понастоящем SRB 
разработва ИТ инструмент222, за да повиши възможностите на служителя за управление 
на риска да изчислява допълнителни показатели за риска и да изпълнява задачи по 
автоматизиран начин. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.35.17. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 

                                                             
220 Решение относно приемането на Рамката за вътрешен контрол на SRB от 17.03.2021 г.: 

Принципи № 7, 13 и 16.  

221 ОВ L 79, 30.3.2016 г., стр. 2. 

222 Анализ на инвестициите и база данни на SRB. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години  

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 
ЕСП констатира, че в противоречие с член 8 на Процедурния правилник на Единния съвет за 
преструктуриране резюметата на обсъжданията на неговите пленарни заседания, проведени 
през 2018 и 2019 г., не са подписани. 

Завършени 
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Отговори на Единния съвет за 
преструктуриране 

3.35.12. Годишните предварителни вноски във Фонда се изчисляват въз основа на 
предоставената на Съвета информация от кредитни институции и някои инвестиционни 
посредници. Независимо че Регламентът за ЕMП не предвижда пълна и последователна 
рамка за контрол, която да осигурява надеждността на тази информация, ЕСП 
преодолява този проблем, доколкото е възможно. Предоставените данни се съпоставят с 
данните, подадени от институциите за предходната година, както и с данните от базата 
данни на ЕЦБ. В портала за събиране на данни са въведени правила за валидиране, а от 
значимите институции се събират допълнителни гаранции под формата на доклад за 
договорени процедури или формуляр за заверка. Несъответствията се посочват на НРО и 
от тях се искат пояснения, благодарение на което можем да подобрим качеството на 
данните за предходните цикли. Също така Съветът за преструктуриране не може да 
оповестява подробности от частта за базираните на риска изчисления на 
предварителните вноски по институции, тъй като те са взаимосвързани и това би 
разкрило поверителна информация за други институции. Същевременно ЕФП представи 
на НРО методологията си за изчисление, както и подробно калибриране, като по този 
начин бяха гарантирани прозрачността и сътрудничеството. В допълнение към вече 
прилаганите от ЕСП мерки за предварителна проверка на данните, се извършват 
последващи проверки под формата на документни проверки с цел събиране на 
допълнителни доказателства за надеждността на данните. 

3.35.15. Съветът за преструктуриране е съгласен, че е важно да се осъществява стабилен 
надзор, включително евентуално посещение на място. ЕСП би желал да подчертае, че 
специфичното естество на доставчика на услуги ограничава риска от конфликт на 
интереси и се съгласува с решението на ЕСП да възложи тези услуги на същия публичен 
субект. Защитните мерки са включени и в споразуменията за инвестиционно управление 
и за попечителство. Освен това се предоставят ежедневни доклади с независими оценки 
и проверки за съответствие от инвестиционния управител и попечителя. Избран е втори 
инвестиционен управител, който ще осигури на ЕСП външно наблюдение на процеса на 
равнение, осъществяван от попечителя. Въпреки това EСП е съгласен, че извършването 
на посещение на място, предвидено в подписания договор, би било полезно за оценката 
на съществеността на остатъчния риск от конфликт на интереси. Ще бъде планирано 
посещение на място веднага щом санитарните условия позволят това. ЕСП подчертава, че 
такова посещение на място е било планирано през 2020 г., но е отложено поради 
пандемията от COVID. 

3.35.16. Първото ограничение се признава и се намалява с разработването на ИТ 
инструмент (разработване на вътрешна база данни и на свързани с това автоматизирани 
доклади, по-специално за управление на риска). Що се отнася до второто ограничение, 
Съветът за преструктуриране би желал да подчертае, че при настоящата структура 
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фактът, че данните се предоставят от инвестиционния мениджър и попечителя, е 
обичайна работна практика и не възпрепятства независимата оценка на рисковете, по-
специално тъй като ЕСП има достъп и до данните на Bloomberg и Markit. Оценката на 
риска се извършва от постоянно независимо лице, отговарящо за управлението на риска, 
с въведени подходящи резервни механизми. Освен това включването на втория 
инвестиционен мениджър ще обогати допълнително данните, с които разполага 
служителя за управление на риска. В допълнение към това понастоящем се въвежда нова 
организационна структура на функцията за управление на риска, което ще засили ролята 
на служителя за управление на риска в ЕФП. 
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3.36. Център за преводи за органите 
на Европейския съюз (CdT)  

Въведение 

3.36.1. Центърът за преводи за органите на Европейския съюз („Центърът“ или 
„CdT“) със седалище в Люксембург е създаден с Регламент (ЕО) № 2965/94223. Ролята на 
Центъра е да предоставя на всички институции и органи на Европейския съюз 
необходимите за тяхната дейност преводачески услуги. На фигура 3.36.1 са представени 
основни данни за Центъра224. 

Фигура 3.36.1 — Основни данни за Центъра 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Центъра за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Центъра. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.36.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Центъра. Към тях се добавят доказателства, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Центъра. 

                                                             
223 ОВ L 314, 7.12.1994 г, стр. 1. 

224 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Центъра може да се 
намери на неговия уебсайт: www.cdt.europa.eu. 

49

50

Бюджет (в млн. евро)*

201

202

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.cdt.europa.eu/
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3.36.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.36.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, които се 
състоят от финансови отчети225 и отчети за изпълнението на бюджета226 за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.36.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Центъра за годината, 
приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички съществени 
аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за 
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
Финансовия регламент на Центъра и счетоводните правила, приети от отговорния 

                                                             
225 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

226 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно 
признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.36.6. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.36.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.36.8. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2016 
През 2016 г. касовите наличности и краткосрочните депозити на Центъра са намалели до 
34,2 млн. евро (38,3 млн. евро в края на 2015 г.), а неговите резерви възлизат на 31,1 млн. евро 
(34 млн. евро в края на 2015 г.). 

Завършени 

2017 Необходимо е да се изяснят бъдещите правомощия и стопански модел на Центъра. Завършени 

2019 В своите окончателни годишни отчети Центърът не е извършил необходимото оповестяване на 
отражението на мерките във връзка с COVID-19 върху неговите текущи и бъдещи операции. Завършени 

2019 

Центърът е подписал договори с ИТ дружества за предоставянето на услуги в областта на 
информационните технологии. Тези договори са формулирани по начин, който би могъл да 
означава, че наетите чрез агенции за временна заетост работници просто са били осигурени на 
Центъра за изпълнение на неопределени задачи, вместо да предоставят ясно определени ИТ 
услуги или продукти.  

Няма данни 
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Отговори на Центъра 
Центърът взе предвид доклада на ЕСП. 
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3.37. Изпълнителна агенция за 
образование, аудиовизия и култура 
(EACEA) 

Въведение 

3.37.1. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (наричана 
по-нататък „Агенцията“ или „EACEA“) със седалище в Брюксел е създадена с Решение за 
изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията, отменящо Решение 2009/336/EО227. 

3.37.2. Новото Решение за изпълнение228 (ЕС) 2021/173 на Комисията относно 
изпълнителните агенции заменя Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на EACEA. То ще 
бъде в сила от 1 април 2021 г. до 31 декември 2028 г. EACEA ще продължи да бъде 
тематично насочена към образователните и творческите дейности и проектите, близки 
до гражданите на ЕС. На фигура 3.37.1 са представени основни данни за Агенцията229. 

Фигура 3.37.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
227 ОВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 46. 

228 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. (ОВ L 50, 
15.2.2021 г., стр. 9). 

229 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.eacea.europa.eu. 

56

56

Бюджет (в млн. евро)*

429

432

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://www.eacea.europa.eu/


 353 

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) 

 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.37.3. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.37.4. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.37.5. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, 
които се състоят от финансови отчети230 и отчети за изпълнението на 
бюджета231 за финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

                                                             
230 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

231 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.37.6. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.37.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.37.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.37.9. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 
В окончателните годишни отчети за финансовата 2019 година Агенцията не е извършила 
необходимото оповестяване на отражението на мерките във връзка с COVID-19 върху нейните 
текущи и планирани операции. 

Няма данни 
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Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 
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3.38. Изпълнителна агенция за 
малките и средните предприятия 
(EASME) 

Въведение 

3.38.1. Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия („Агенцията“ 
или „EASME“) е със седалище в Брюксел. Агенцията е създадена за периода 1 януари 
2014 г. — 31 декември 2024 г. с Решение за изпълнение 2013/771/EС на Комисията232. Тя 
работи в тясно сътрудничество със седем генерални дирекции на Европейската комисия 
за координиране на действията на ЕС по отношение на малките и средните предприятия 
(МСП) в областта на научните изследвания и иновациите, конкурентоспособността, 
околната среда и действията в областта на климата, морското дело и рибарството. 

3.38.2. Съгласно новото Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията233, 
приложимо от 1 април 2021 г. до 31 декември 2028 г., Изпълнителната агенция за 
Европейския съвет по иновациите и за МСП („EISMEA“) се създава като правоприемник на 
EASME. Портфейлът на EISMEA ще ѝ даде ясна насоченост към иновациите и единния 
пазар. Тя ще отговаря за създаването на силни полезни взаимодействия в подкрепа на 
възстановяването на европейската икономика, като обединява в една агенция всички 
дейности на Европейския съвет по иновациите (EIC) и програмите, свързани с малки и 
средни предприятия. На фигура 3.38.1 са представени основни данни за Агенцията234. 

                                                             
232 ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 73. 

233 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. (ОВ L 50, 
15.2.2021 г., стр. 9). 

234 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.ec.europa.eu/easme/. 

http://www.ec.europa.eu/easme/
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Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME) 

 

Фигура 3.38.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.38.3. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.38.4. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

52

54

Бюджет (в млн. евро)*

472

485

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019
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Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME) 

 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.38.5. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия, които 
се състоят от финансови отчети235 и отчети за изпълнението на бюджета236 за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.38.6. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

                                                             
235 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

236 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME) 

 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.38.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.38.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.38.9. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации и оценки относно вътрешния контрол 

3.38.10. През 2018 г. Европейската комисия, от името на над 60 органа на ЕС (в 
това число EASME), е сключила рамково споразумение за закупуване на софтуерни 
лицензи и ИТ услуги. Изпълнителят, в ролята на посредник, има право да добави 
определен процент надценка върху крайната цена на доставчиците. През 2020 г. EASME е 
платила за закупуване на софтуерен лиценз и поддръжка по това рамково споразумение, 
без да извърши вътрешен контрол, за да установи дали изпълнителят е използвал 
правилните цени и е начислил правилните надценки. Това показва наличие на слаб 
предварителен вътрешен контрол. 
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Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME) 

 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.38.11. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

EASME е подписала правно задължение, без да е поела съответното бюджетно задължение. 
Следователно извършеното през 2019 г. плащане на стойност от 10 435 евро по този договор е 
нередовно. Този случай на неспазване на изискванията не е отбелязан в регистъра на 
изключенията и EASME не е предприела последващи действия. При сходни обстоятелства са 
възникнали още четири такива случая. Описанията на тези допълнителни грешки всъщност са 
били записани в регистъра на изключенията. Това поражда конкретни опасения относно риска 
от нередности при управлението на задълженията на EASME. 

Текущи 

2019 

Агенцията е провела процедура за набиране на персонал, при която един от членовете на 
комисията за подбор не е бил официално определен и не е подписал декларация за 
поверителност или за липса на конфликт на интереси, въпреки че това е изискване съгласно 
Правилника за длъжностните лица. Това е създало риск за Агенцията потенциалните конфликти 
на интереси да останат неразкрити. 

Текущи 
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Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2019 

Нивото на пренесените бюджетни кредити в Агенцията е било високо. Това показва, че 
Агенцията се стреми да отчете равнище на изпълнение на бюджета, което да е възможно най-
близко до 100 %. Това също така би могло да е показателно, че Агенцията финансира 
предварително задължения, които всъщност се отнасят за дейности през следващата година. 
Високият процент на отменени бюджетни кредити от предходни години показва и че 
бюджетните нужди за 2019 г. са били надценени. Тази практика противоречи на бюджетния 
принцип на ежегодност. Агенцията следва да продължи да подобрява планирането на 
бюджета си и цикъла на неговото изпълнение. 

Завършени 
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Отговори на Агенцията 
3.38.10. Агенцията е съгласна с констатацията. Офертата, представена от изпълнителя, не 
е съдържала разграничение между първоначалната цена в междинната декларация за 
проверка и надценката на изпълнителя. Не е документирана предварителната проверка 
за това дали са използвани правилните цени и са начислени правилните надценки. Като 
коригираща мярка Агенцията ще включи в процедурата за активиране на формуляра за 
поръчка следната точка: Проверка на правилността на цената на продукта 
(първоначалната цена в междинната декларация за проверка и надценката). 
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Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) 

 

3.39. Изпълнителна агенция на 
Европейския съвет за научни 
изследвания (ERCEA) 

Въведение 

3.39.1. Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания 
(наричана по-нататък „Агенцията“ или „ERCEA“) със седалище в Брюксел е учредена с 
Решение 2008/37/ЕО на Комисията237. Агенцията е създадена за периода от 1 януари 
2008 г. до 31 декември 2017 г. с цел управление на конкретната програма „Идеи“ в 
рамките на 7ма Рамкова програма за научни изследвания. С Решение 2013/743/ЕС на 
Съвета238 мандатът на Агенцията е удължен. 

3.39.2. Новото Решение за изпълнение239 (ЕС) 2021/173 на Комисията относно 
изпълнителните агенции заменя Решение за изпълнение 2013/779/ЕС на ERCEA. То ще 
бъде приложимо от 1 април 2021 г. до 31 декември 2028 г. ERCEA ще продължи да бъде 
тематично насочена към изпълнението на действията на Европейския съвет за научни 
изследвания в рамките на „Хоризонт Европа“. На фигура 3.39.1 са представени основни 
данни за Агенцията240. 

                                                             
237 OВ L 9, 12.1.2008 г., стр. 15. 

238 OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965. 

239 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. (ОВ L 50, 
15.2.2021 г., стр. 9). 

240 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.ercea.europa.eu. 

http://www.ercea.europa.eu/
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Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) 

 

Фигура 3.39.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година.  

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите.  

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.39.3. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.39.4. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

54

55

Бюджет (в млн. евро)*

499

515

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019
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Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) 

 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.39.5. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни 
изследвания, които се състоят от финансови отчети241 и отчети за изпълнението 
на бюджета242 за финансовата година, приключила на 31 декември 
2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.39.6. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

                                                             
241 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

242 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) 

 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.39.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.39.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

3.39.9. Изложените по-долу констатации и оценки не са в противоречие с 
изразеното от Европейската сметна палата становище. 

Констатации относно законосъобразността и редовността на 
операциите 

3.39.10. През юли 2019 г. Агенцията е стартирала процедура за възлагане на 
обществена поръчка за предоставяне на аудио-визуални услуги. Комисията за оценяване 
не е оценила правилно критерия за качество при едно проучване на конкретен случай, 
тъй като изискването за заснемане на място в три държави не е било изпълнено от 
спечелилия оферент и неговата оферта не е трябвало да премине изискваното 
минимално ниво на качество. Принципът на равно третиране на всички оферти не е 
спазен и следователно процедурата е нередовна. Свързаните с това плащания в размер 
на 36 400 евро, извършени през 2020 г., също са нередовни. 

Въз основа на искане за пояснение от изпълнител впоследствие ERCEA е извършила 
повторна оценка на офертите, прекратила е рамковото споразумение със спечелилия 
оферент и е класирала отново офертите. 
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Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) 

 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.39.11. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) 

 

Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 

Агенцията използва договори с ИТ дружества за предоставяне на ИТ услуги от консултанти на 
базата на изработено време и използвани ресурси в помещенията на Агенцията. Въз основа на 
специфичните и общите критерии, предвидени в белгийското законодателство по отношение 
на изпълнението на такива договори, Агенцията не следва да определя задачите, възлагани на 
служителите на доставчиците на услуги. ЕСП установи, че дадените на ИТ консултантите 
инструкции могат да доведат до объркване относно това кой определя задачите, възлагани на 
служителите на доставчиците на услуги. Агенцията трябва да следи за това всички правни 
разпоредби на равнище ЕС и на национално равнище да се спазват при използването на 
консултанти в областта на информационните технологии. 

Завършени 
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Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) 

 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2018 

Освен използването на консултанти в сферата на ИТ, описано по-горе, през 2018 г. Агенцията е 
използвала и 36 временни работници по рамкови споразумения с една агенция за временна 
заетост. В съответните формуляри за поръчки обаче не се посочва причината за използване на 
временни работници, както се изисква от трудовото законодателство на Белгия. В зависимост 
от причината е необходимо да се спазват различни изисквания за одобряване и отчитане. 
Агенцията следва да използва формуляри за поръчки, в които е включена цялата информация, 
изисквана от закона. 

Завършени 
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Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) 

 

Отговори на Агенцията 
3.39.10. ERCEA се съгласява, че процедурата е била нередовна, доколкото критерият за 
възлагане на обществената поръчка не е надлежно приложен и в този смисъл не са 
спазени член 167, параграф 3 и член 170, параграф 1 от Финансовия регламент. След 
откриване на грешката ERCEA положи дължимата грижа да възстанови спазването на 
принципа на равно третиране. Плащанията бяха извършени в съответствие с правните 
задължения, а ERCEA реши да продължи изпълнението на конкретните договори с оглед 
на това да не поставя под риск навременното изпълнение на комуникационната 
стратегия на Европейския научноизследователски съвет.  
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Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) 

 

3.40. Изпълнителна агенция за 
иновации и мрежи (INEA) 

Въведение 

3.40.1. Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (наричана по-нататък 
„Агенцията“ или „INEA“) със седалище в Брюксел е създадена с Решение 2013/801/ЕС на 
Комисията243. Агенцията заменя и се явява правоприемник на Изпълнителната агенция за 
трансевропейска транспортна мрежа. Агенцията е създадена за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2024 г. с цел управление на дейностите на ЕС по отношение на 
Механизма за свързване на Европа, Европейската програма за научни изследвания и 
иновации „Хоризонт 2020“, трансевропейската транспортна мрежа и програмата „Марко 
Поло“.  

3.40.2. Съгласно новото Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията244, 
приложимо от 1 април 2021 г. до 31 декември 2028 г., Европейската изпълнителна 
агенция за климата, инфраструктурата и околната среда („CINEA“) е създадена като 
правоприемник на INEA. Портфейлът на CINEA ще ѝ даде ясна насоченост към въпросите 
на климата и околната среда. Тя ще бъде отговорна за програмата LIFE, Фонда за 
иновации, инфраструктурните дейности в рамките на МСЕ – Транспорт и енергетика, 
клъстер 5 по „Хоризонт Европа“, свързан с климата, енергетиката и мобилността, 
механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за 
справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. На 
фигура 3.40.1 са представени ключови данни за Агенцията245. 

                                                             
243 ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 65. 

244 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. (ОВ L 50, 
15.2.2021 г., стр. 9). 

245 Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Агенцията може 
да се намери на нейния уебсайт: www.ec.europa.eu/inea. 

http://www.ec.europa.eu/inea
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Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) 

 

Фигура 3.40.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.40.3. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.40.4. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

30

32

Бюджет (в млн. евро)*

299

313

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019
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Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) 

 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.40.5. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи, които се състоят от 
финансови отчети246 и отчети за изпълнението на бюджета247 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.40.6. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

                                                             
246 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

247 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) 

 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.40.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.40.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 
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Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) 

 

Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 
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Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) 

 

3.41. Изпълнителна агенция за 
научни изследвания (REA) 

Въведение 

3.41.1. Изпълнителната агенция за научни изследвания („Агенцията“ или „REA“) със 
седалище в Брюксел е учредена с Решение 2008/46/ЕО на Комисията248. Агенцията е 
създадена за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2017 г. с цел управление на 
конкретни дейности на Европейския съюз в сферата на изследователската дейност. На 15 
юни 2009 г. Европейската комисия официално предоставя административна и 
оперативна самостоятелност на Агенцията. На 13 декември 2013 г. Европейската 
комисия, чрез своето Решение за изпълнение 2013/778/ЕС249, удължава действието на 
REA до 2024 г., като ѝ делегира също изпълнението на части от програма „Хоризонт 2020“ 
— новата рамкова програма за научни изследвания и иновации. 

3.41.2. Новото Решение за изпълнение250 (ЕС) 2021/173 на Комисията относно 
изпълнителните агенции заменя Решение за изпълнение 2013/778/ЕС за REA. То ще бъде 
приложимо от 1 април 2021 г. до 31 декември 2028 г. REA ще продължи да бъде 
тематично насочена към научноизследователските дейности, като към тях се прибавя и 
програмата „Мерки за насърчаване на селското стопанство“. На фигура 3.41.1 са 
представени ключови данни за Агенцията251. 

                                                             
248 OВ L 11, 15.1.2008 г., стр. 9. 

249 OВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 54. 

250 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. (ОВ L 50, 
15.2.2021 г., стр. 9). 

251 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: www.ec.europa.eu/rea. 

http://www.ec.europa.eu/rea/


 379 

Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) 

 

Фигура 3.41.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
служители, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.41.3. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.41.4. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

82

87

Бюджет (в млн. евро)*

753

781

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019
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Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) 

 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.41.5. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Европейската агенция за научни изследвания, които се състоят от 
финансови отчети252 и отчети за изпълнението на бюджета253 за финансовата 
година, приключила на 31 декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

3.41.6. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

                                                             
252 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

253 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) 

 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.41.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.41.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.41.9. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) 

 

Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години  

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2017 
Електронни обществени поръчки: в края на 2017 г. Агенцията е въвела електронно фактуриране 
за някои процедури, но все още не е имала възможност да проведе електронни тръжни 
процедури и електронно подаване на оферти. 

Текущи 
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Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) 

 

Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 
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3.42. Изпълнителна агенция за 
потребителите, здравеопазването, 
селското стопанство и храните 
(CHAFEA) 

Въведение 

3.42.1. От създаването ѝ на 1 януари 2005 г. до закриването ѝ на 31 март 2021 г. 
Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и 
храните („Агенцията“ или „Chafea“) е със седалище в Люксембург. С Решение за 
изпълнение 2021/173 (ЕС) на Комисията254 относно изпълнителните агенции, функциите 
на Chafea са прехвърлени на изпълнителни агенции в Брюксел и на новосъздадената 
Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията („HaDEA“) от 1 
април 2021 г. На фигура 3.42.1 са представени ключови данни за Агенцията255. 

Фигура 3.42.1 — Основни данни за Агенцията 

 
* Бюджетните данни се основават на общия размер на бюджетните кредити за плащания, 

предоставени за финансовата година. 

** В броя на служителите се включват длъжностните лица на ЕС, временно и договорно наетите 
служители на ЕС и командированите национални експерти, но не се включват временните 
работници, наети чрез посреднически агенции, и консултантите. 

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2019 г. и 
окончателни годишни отчети на Агенцията за финансовата 2020 г.; данни за служителите, 
предоставени от Агенцията. 

                                                             
254 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. (ОВ L 50, 

15.2.2021 г., стр. 9). 

255 Допълнителна информация относно функциите и дейностите на Агенцията може да се 
намери на нейния уебсайт: http://ec.europa.eu/chafea/. 

13

13

Бюджет (в млн. евро)*

75

75

Брой служители (към 31 декември)**

2020
2019

http://ec.europa.eu/chafea/
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Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

3.42.2. Одитният подход на ЕСП включва аналитични одитни процедури, пряко 
тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и 
контрол на Агенцията. Към тях се добавят доказателствата, получени от работата на други 
одитори, както и анализ на информацията, предоставена от ръководството на Агенцията. 

3.42.3. В раздел 3.1 от настоящия доклад са описани основанието за изразяване на 
становище, отговорностите на ръководството и на лицата, натоварени с общо 
управление, и отговорностите на одитора за извършване на одит на отчетите и на 
операциите, свързани с тях. Подписът на страница 390 представлява неразделна част от 
становището. 

Декларация за достоверност, предоставена от Европейската 
сметна палата (ЕСП) на Европейския парламент и на Съвета 
— Доклад на независимия одитор 

Становище 
3.42.4. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) отчетите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, 
селското стопанство и храните, които се състоят от финансови отчети256 и отчети 
за изпълнението на бюджета257 за финансовата година, приключила на 31 
декември 2020 година, и 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, 

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

                                                             
256 Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 

за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

257 Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са обобщени 
всички бюджетни операции, и разяснителна информация. 
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3.42.5. Европейската сметна палата счита, че отчетите на Агенцията за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както 
и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните 
активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с 
разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на 
международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор. 

Други въпроси 

3.42.6. Chafea вече е закрита, а функциите ѝ са преразпределени на други 
агенции. Въпреки това, предвид факта, че тези агенции са други консолидирани 
субекти на ЕС, това преразпределение няма отражение върху размера на активите и 
пасивите в годишните отчети за 2020 г. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 
Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с 
отчетите 

3.42.7. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Плащания 
Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
отчетите 

3.42.8. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите плащания 
за годината, приключила на 31 декември 2020 г., са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти. 

Проследяване на изпълнението във връзка с констатации и 
оценки от предходни години 

3.42.9. В приложението са представени действията, предприети в отговор на 
констатациите и оценките на ЕСП от предходни години. 
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Приложение — Проследяване на изпълнението във връзка с 
констатации и оценки от предходни години 

Година Констатации и оценки на ЕСП 

Действия, предприети в 
отговор на констатациите 

и оценките на ЕСП 
(Завършени/ Текущи/ 

Предстоящи/ Няма 
данни) 

2017 
Агенцията публикува обявленията за свободна длъжност за временно наети служители на своя 
уебсайт и в социалните мрежи, но не и на уебсайта на Европейската служба за подбор на 
персонал (EPSO). 

Няма данни258 

2019 

Съгласно Съобщение на Комисията C(2020)2880/1 от 29 април 2020 г. относно делегиране на 
задачи по изпълнението на изпълнителните агенции във връзка с програмите на ЕС за периода 
2021—2027 г. функциите на Chafea ще бъдат прехвърлени към други консолидирани агенции 
на ЕС. По време на одита през 2019 г. не беше възможно надеждно изчисляване на условните 
задължения, произтичащи от това прехвърляне. 

Текущи 

2019 
Процентът на отменените бюджетни кредити, пренесени от 2018 г. за 2019 г., е висок — 20 %, 
което показва необоснован размер на бюджетните кредити за предходната година. Агенцията 
следва да пренася бюджетни кредити само когато това е оправдано. 

Няма данни 

                                                             
258 Агенцията е закрита на 1 април 2021 г. 
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Отговори на Агенцията 
Агенцията се запозна със съдържанието на доклада на ЕСП. 
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Екип на ЕСП 

 

Alex Brenninkmeijer (член на ЕСП) 

Di Hai (аташе в кабинета) 

Ioanna Metaxopoulou (директор на Одитен състав IV); Valeria Rota (главен 
ръководител); ръководители на задача: Andreja Pavlakovic Milosavljevic, Joao Pedro 
Bento, Marco Corradi, Peter Eklund, Светослава Ташкова, Leonidas Tsonakas; 

Одитори: Bob De Blick, Christine Becker, Hans Christian Monz, Iveta Adovica, Janis 
Gaisonoks (командирован национален експерт), Julio Cesar Santin Santos, Nikolaos 
Alampanos, Paulo Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Севдалина Тодорова, Светослава 
Ташкова; Tomas Mackevicius; 

Секретарска подкрепа: Jana Humajova; 

Alexandra Mazilu (графичен дизайн) и Richard Moore (езикова подкрепа). 
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Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител 
Mihails KOZLOVS — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 
заседанието му от 21 септември 2021 г. 

 За Европейската сметна палата 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Председател 
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