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Кpатко изложение 
I Европейската сметна палата (ЕСП или Сметната палата) е външният одитор на 
финансите на ЕС. В това си качество ЕСП действа като независим пазител на 
финансовите интереси на гражданите на ЕС, главно като допринася за 
подобряване на управлението на неговите финанси1.  

II В настоящия документ са обобщени резултатите от извършения от ЕСП одит за 
финансовата 2018 г. на 41 агенции и други органи на ЕС (наричани общо агенции), 
които сме оправомощени да проверяваме. В новия годишен доклад на ЕСП 
относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 г. се прави цялостен обзор на 
създадените от ЕС агенции и се представят подробни резултати от извършените 
годишни одити на тези агенции.  

III Като цяло, извършеният от ЕСП одит на агенциите за годината, приключила 
на 31 декември 2018 г., потвърждава положителните резултати, докладвани 
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 
EASO (за която ЕСП изрази становище с резерви).  

                                                      
1 Повече информация относно работата на Сметната палата може да се намери 

в нашите отчети за дейността, годишните доклади относно изпълнението на бюджета 
на ЕС, специалните доклади, обзорните доклади и становищата относно новоприети 
или изменени законодателни актове на ЕС или други решения с отражение върху 
финансовото управление (www.eca.europa.eu). 
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IV Въпреки това, при повечето агенции Сметната палата 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 Сметната палата становища. Бяха 
предложени също така и следните действия, които следва да бъдат 
предприети, във връзка с областите за подобрение: 

o Грешките в областта на обществените поръчки продължават да бъдат най-
често срещаният вид грешки, откривани при одитите на Сметната палата. 
Препоръчително е агенциите да усъвършенстват допълнително своите 
процедури за обществени поръчки, така че да осигурят пълно спазване на 
приложимите правила и да сключват договори с най-добро съотношение 
между цена и качество. 

o Когато използват общи междуинституционални рамкови споразумения, 
агенциите продължават да бъдат отговорни за спазването на принципите, 
валидни при процедурите за обществени поръчки, по отношение на своите 
конкретни поръчки. Вътрешният контрол на агенциите трябва да следи за 
тяхното спазване. 

o Използването на рамкови споразумения не трябва да нарушава лоялността 
и състезателния характер на процедурата за възлагане на обществени 
поръчки. Конкуренцията по отношение на цената трябва да взима предвид 
всички основни ценови елементи, като единичната цена и съответното 
количество единици, които ще бъдат таксувани за конкретните услуги. 

o Препоръчително е агенциите да продължат да използват съвместни 
процедури за възлагане на обществени поръчки или междуинституционални 
рамкови споразумения, за да се повишат ползите във връзка с ефикасността 
и икономиите от мащаба. За новите агенции, като Европейската прокуратура 
и ELA, участието в съвместни процедури за обществени поръчки, вместо 
стартирането на собствени такива, може да бъде особено полезно. Преди да 
се стартират съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки и да 
се положат свързаните с тях административни усилия обаче, следва да се 
извърши анализ на пазара, който да покаже дали провеждането на 
съвместна процедура е целесъобразно. 

o Агенциите могат да анализират, съвместно с бюджетните органи, дали 
използването на външен персонал е икономически ефективно в сравнение 
с използването на собствени щатни служители. 
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o В случаите, когато се използва външен персонал, е необходимо да се спазва 
изцяло приложимата правна рамка на ЕС и на националното 
законодателство на принципно равнище, но също и за да се избегне риска от 
съдебни спорове и накърняване на репутацията. 

o Приемането и прилагането на Рамката за вътрешен контрол на Комисията 
(2017 г.) от всички агенции е необходимо, за да се приведат стандартите за 
вътрешен контрол в съответствие с най-високите международни стандарти 
и да се следи, че проверките за вътрешен контрол допринасят за вземането 
на решения по ефективен и ефикасен начин. 

o Сметната палата приканва агенциите да съгласуват кои длъжности се считат 
за чувствителни и да въведат или хармонизират своите политики за 
чувствителните длъжности, за да се намали рискът от злоупотреба 
с пълномощия с цел лична облага. 

o За да се повиши прозрачността на докладването относно бюджета, 
агенциите, които получават целеви приходи, се насърчават да включат във 
финансовите си отчети стандартизиран преглед с цел оповестяване на тези 
приходи и свързаните с тях разходи съгласно споразумението за делегиране 
с Комисията. 

o Публикуването на бюджетите на агенциите по дейности би позволило да се 
свържат ресурсите с дейностите, за които те са използвани. 

o Съответните агенции се приканват да се консултират с Комисията относно 
необходимостта от адаптиране на правната рамка, за да се постигне такова 
изчисляване на таксите, което се базира на точна информация, отразяваща 
икономическата реалност. 
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RAS-2018_Audit_in_brief-BG.docx 02/10/2019 

Какво одитира Сметната палата 
01 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. Дейността на агенциите е особено видима в държавите членки и има 
съществено влияние върху политиките и вземането на решения, както и върху 
изпълнението на програмите в области от голямо значение за ежедневния живот 
на гражданите на ЕС, като например здравеопазване, безопасност, сигурност, 
свобода и правосъдие. В настоящия обобщаващ доклад агенциите са посочени 
със съкращенията на пълните им наименования, които са представени в списъка 
на акронимите в края на документа.  

02 В зависимост от техните задачи и устройство могат да бъдат разграничени 
три вида агенции на ЕС: децентрализирани агенции, изпълнителни агенции на 
Комисията и други органи. Основните характеристики на всеки вид са описани по-
долу.  

03 Броят на агенциите се увеличава с течение на времето и през 2019 г. те 
наброяват 43, както е показано на фигура 1, в т.ч. две нови агенции, които са 
в процес на създаване. Това са Европейската прокуратура (EPPO), регламентът за 
създаването на която вече е в сила от 2017 г., и Европейският орган по труда (ELA), 
чийто основополагащ регламент влезе в сила през август 2019 г. 
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Фигура 1 — Увеличение на броя на агенциите 

 
*Някои агенции в миналото са извършвали дейността си като междуправителствени 
организации с различен статут. 
Източник: ЕСП. 

04 Изпълнителните агенции се намират в двете седалища на Комисията — 
Брюксел и Люксембург. Децентрализираните агенции и другите органи са 
разположени в различни държави членки на ЕС, както е видно от списъка на 
акронимите и фигура 2. Местоположението им се определя от Съвета или 
съвместно от Съвета и Европейския парламент. След решението на Обединеното 
кралство да напусне ЕС беше взето решение агенциите EMA и EBA да бъдат 
преместени съответно в Амстердам и Париж през първата половина на 2019 г. 
Седалището на EPPO ще бъде в Люксембург, а на ELA — в Братислава, Словакия. 

eu-LISA

EASO, EBA, EIOPA, ESMA

ACER, Служба на BEREC, Европол

ERCEA, REA, EIT

FRA

ECHA, EIGE, EACEA, INEA

CEPOL, EFCA, Chafea

ECDC, ENISA, ERA, Фронтекс, GSA

EASME

EASA, EFSA, EMSA, Eвроюст

CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

EMA, EMCDDA

EEA, ETF

Cedefop, Eurofound
*ESA е основана през 1958 г.ELA

EPPO

SRB

Брой 
агенции

Децентрализирани агенции

Изпълнителни агенции

Други органи

Увеличение на 
броя на 
агенциите
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Фигура 2 — Местонахождение на агенциите в държавите членки 

 
Източник: ЕСП. 

Дейността на децентрализираните агенции отговаря на 
конкретни нужди на политиките 

05 34‐те децентрализирани агенции2 играят важна роля за изготвянето 
и изпълнението на политиките на ЕС, особено по отношение на задачите от 
техническо, научно, оперативно и/или регулаторно естество. Тяхната цел е да 
отговорят на конкретни нужди на политиките и да засилят сътрудничеството 
между ЕС и правителствата на държавите членки, като обединяват технически 

                                                       
2  ACER, BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, EFCA, EFSA, 

EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu‐LISA, EU‐
OSHA, Eurofound, Евроюст, Европол, FRA, Фронтекс, GSA. 
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и специализиран опит от двете страни. Тези агенции са създадени за неограничен 
период от време с регламенти на Съвета или на Европейския парламент и Съвета.  

06 Новосъздадената EPPO е независимата и децентрализирана прокуратура на 
Европейския съюз с правомощия да извършва разследване, наказателно 
преследване и подвеждане под отговорност в случаите на престъпления, 
засягащи бюджета на ЕС, като например измами, корупция или сериозни 
трансгранични измами с ДДС. Мандатът на ELA ще включва засилване на 
сътрудничеството между органите на пазара на труда на всички равнища и по-
ефективно управление на трансграничните ситуации, както и разработване на 
инициативи в подкрепа на справедливата мобилност. И двете агенции ще бъдат 
включени в обхвата на одита на Сметната палата от финансовата 2019 г. нататък. 

Изпълнителните агенции на 
Комисията осъществяват 
програми на ЕС 

07 На шестте изпълнителни агенции 
на Комисията3 са поверени задачи по 
управлението и изпълнението на една 
или няколко програми на ЕС и те са 
създадени за ограничен период от 
време.  

 

Другите органи имат специфични правомощия 

08 Трите други органа са Европейският институт за иновации и технологии (EIT), 
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 академични, 
научноизследователски и бизнес структури с цел стимулиране на иновационния 
капацитет на ЕС чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
Институтът е създаден за неограничен период. 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, 

                                                      
3 CHAFEA, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 

© Европейски съюз 2016 г. / Etienne 
Ansotte / Lucien De Vestel, Jean Gilson, 
A&J Polak. 
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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 изпадналите 
в затруднение банки 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 

09 Общият бюджет за 2018 г. за всички агенции (с изключение на SRB) възлиза 
на 4,2 млрд. евро (увеличение от 20 % в сравнение с бюджета за 2017 г. в размер 
на 3,5 млрд. евро), което представлява около 2,9 % от общия бюджет на ЕС (през 
2017 г. — 2,7 %), както е показано на фигура 3. Агенциите с най-значително 
абсолютно увеличение на бюджета между 2017 г. и 2018 г. са EIT, EMSA и ECHA, 
които се финансират по функция 1а от МФР („Конкурентоспособност за растеж 
и работни места“), и eu-LISA, Фронтекс, EMA, EASO и Европол, финансирани по 
функция 3 от МФР („Сигурност и гражданство“). 

10 Освен това, бюджетът на SRB за 2018 г. възлиза на 6,9 млрд. евро (за 2017 г. 
— 6,6 млрд. евро). Той се състои от вноските от кредитните институции за 
създаване на Единния фонд за преструктуриране и за финансиране на 
административните разходи на SRB. 

11 Бюджетите на децентрализираните агенции и другите органи обхващат 
разходите за персонал, административните и оперативните разходи. 
Изпълнителните агенции изпълняват програми, финансирани от бюджета на 
Комисията, а собствените им бюджети (с общ размер около 249 млн. евро за 
2018 г.) обхващат само техните разходи за персонал и административни разходи. 
Оперативният бюджет на Комисията (бюджетни кредити за поемане на 
задължения), който се изпълнява от шестте изпълнителни агенции, през 2018 г. 
възлиза на около 11,3 млрд. евро (през 2017 г. — 11 млрд. евро).  
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Фигура 3 — Източници на финансиране за агенциите през 2018 г. 

 
Източник: Общ бюджет на ЕС за 2018 г. и бюджети на агенциите за 2018 г. — данни, събрани 
от ЕСП. 
© Европейски общности 2001 г. 

12 Повечето агенции, в т.ч. изпълнителните агенции, се финансират почти 
изцяло от общия бюджет на ЕС. Останалите се финансират частично или изцяло от 
такси и от преки вноски от държавите, участващи в техните дейности. На фигура 4 
е показана разбивка на бюджетите на агенциите според източника на приходи. 

144,8 млрд. евро
Общ бюджет на ЕС

1,0 млрд. евро
Такси и вноски от 
националните надзорни 
органи

11,3 млрд. евро
Оперативен бюджет на 
Комисията, изпълняван от 
изпълнителните агенции

6,9 млрд. 
евро
Вноски на 
кредитните 
институции в 
Единния фонд за 
преструктуриране 
и SRB

1,8 млрд. 
евро

Вноски от общия 
бюджет на ЕС

1,2 млрд. 
евро

Целеви приходи, 
отпуснати от 

Комисията за 
делегирани задачи

0,2 млрд. евро
Други приходи
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Фигура 4 — Бюджети на агенциите за 2018 г. според източника на 
приходи 

 
Източник: Бюджети на агенциите за 2018 г. — данни, събрани от ЕСП. 

13 Повечето от агенциите не изпълняват големи оперативни разходни 
програми, а по-скоро задачи от техническо, научно и/или регулативно естество. 
Поради това в повечето случаи техните бюджети се състоят основно от разходи за 
персонал и административни разходи. Разходите на агенциите за персонал 
и административните им разходи представляват общо около 14 % от разходите от 
този вид на всички институции и други органи на ЕС (фигура 5). 

GSA

EMA
EIT
Фронтекс
EASA
Европол
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eu-LISA
EASO
EFSA
EEA
ECDC
ESMA
CdT
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Евроюст
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EACEA
ERCEA
EASME
INEA
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EUIPO (предишна OHIM)
CPVO

Такси и вноски от 
националните 
надзорни органи

≈1,0 млрд. евро

Целеви приходи, 
отпуснати от 
Комисията за 
делегирани задачи

≈1,2 млрд. евро

Вноски от общия 
бюджет на ЕС
≈1,8 млрд. 
евро

Традиционни
(Финансират се 
предимно от 
субсидии)

Изпълнителни

Изцяло 
самофинансиращи се

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

1 174,2

326,9
312,9
288,7
139,9
133,2
117,4
102,0

93,6
92,0
78,2
65,8
56,8
43,8
43,1
42,6
38,4
28,1
25,1
22,4
20,4
20,1
17,4
17,3
15,4
15,3
13,7
13,6
10,5

7,8
4,3
0,1

69,6
49,7
48,6
43,8
26,3
10,4

6 940,1
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Вноски на кредитните 
институции в Единния 
фонд за 
преструктуриране и 
SRB
≈6,9 млрд. евро
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Фигура 5 — Разходи за персонал и административни разходи* на 
институциите и органите на ЕС (в млрд. евро) за 2018 г. 

 
*Разходите за персонал включват разходите за служители, натоварени както с оперативни, 
така и с административни задачи. 
Източник: Консолидирани отчети на ЕС за 2018 г. 

14 Вноските от общия бюджет на ЕС в размер на 1,8 млрд. евро се финансират 
от различни функции на МФР, както е показано на фигура 6. 

Други (Комитет на регионите, 
Европейски омбудсман и 

Европейски надзорен орган по 
защита на данните)

Сметна палата

Европейски икономически и 
социален комитет (ЕИСК)

Съд на ЕС

Съвет

Европейска служба за външна дейност 
(ЕСВД)

41 агенции и други органи

Европейски парламент

Комисия 5,9

1,9

1,6

0,9

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1
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Фигура 6 — Финансиране на агенциите от общия бюджет на ЕС по 
функции от МФР 

 
Източник: Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. и бюджети на 
агенциите за 2018 г.; данни, събрани от ЕСП. 

15 В края на 2018 г. в агенциите работят около 11 400 
служители4 (през 2017 г. — около 11 000), което 
представлява около една пета от общия брой на 
служителите на ЕС, работещи в неговите институции 
и агенции. 

 

                                                      
4 В тази бройка се включват длъжностните лица, временно и договорно наетите 

служители и командированите национални експерти. 

Функция 2 от 
МФР
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МФР
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от МФР
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МФР

Устойчив растеж — природни ресурси Глобална Европа Администрация

Конкурентоспособност за растеж 
и работни места Сигурност и гражданство

Функция 3 от 
МФР

874 млн. евро 870 млн. евро
ACER

Служба на BEREC
Cedefop

EASA
EBA

ECHA
EIOPA
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EMSA
ENISA
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ESMA
EU-OSHA
Eurofound
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EACEA
EASME
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INEA
REA

Cepol
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ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
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Евроюст
Европол

FRA
Фронтекс

Chafea

60 млн. евро
EEA

EFCA

20 млн. евро
ETF

0,1 млн. евро
ESA

Общо:   1,824 млрд. евро 

Източник: Агенции на ЕС — 
данни, събрани от ЕСП. 

През 2018 г. в агенциите 
работят близо  

17 %
от общия брой на персонала 
на институциите и агенциите 

на ЕС
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© Европейски съюз, източник: Европейска сметна палата. Архитекти на сградите на ЕСП: 
Jim Clemes (2004 г. и 2013 г.) и Paul Noël (1988 г.). 

Констатации на Сметната палата 

Одитни становища без резерви относно надеждността на 
отчетите на всички агенции 

16 Сметната палата изрази одитни становища без резерви относно отчетите на 
всички агенции. Сметната палата счита, че тези отчети дават вярна представа във 
всички съществени аспекти за финансовото състояние на агенциите към 31 
декември 2018 г., както и за резултатите от тяхната дейност и за паричните 
потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие 
с разпоредбите на приложимите финансови регламенти и счетоводните правила, 
приети от отговорния счетоводител на Комисията5.  

Частта „Обръщане на внимание“ има голямо значение за 
разбирането на отчетите (EBA, EMA, Фронтекс и SRB) 

17 Параграфите за обръщане на внимание насочват вниманието на читателя 
към въпроси, които са изключително важни за разбирането на отчетите. За 
финансовата 2018 г. Сметната палата акцентира върху параграфите за обръщане 
на внимание по отношение на четири агенции: EBA, EMA, Фронтекс и SRB. 

                                                      
5 Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за 

публичния сектор. 
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18 За EBA (Европейски банков орган) и EMA 
(Европейска агенция по лекарствата), 
с предишно седалище в Лондон, Сметната 
палата обръща внимание на факта, че те са 
напуснали Обединеното кралство през 2019 г. 
и в отчетите им са включени провизии за 
свързаните с преместването разходи. По 
отношение на ЕМА Сметната палата посочва 
също така промените, свързани със 
споразумението за отдаване под наем, и несигурността относно общата загуба на 
персонал след преместването на агенцията. И при двете агенции, EBA и EMA, 
одиторите прогнозират възможен спад на приходите след излизане на 
Обединеното кралство от ЕС. 

19 По отношение на отчетите на SRB (Единен съвет за преструктуриране) 
Сметната палата посочва, че одитът не обхваща административните обжалвания 
и съдебните производства, свързани с вноските в Единния фонд за 
преструктуриране, които се водят между някои кредитни институции 
и националните органи за преструктуриране и SRB, както и делата, заведени пред 
Съда на Европейския съюз във връзка с решения за приемането на схеми за 
преструктуриране. Възможното им отражение върху финансовите отчети на 
Съвета за преструктуриране за финансовата година, приключила на 31 декември 
2018 г. (и по-специално върху условните задължения, провизиите 
и задълженията), се разглежда в отделен годишен одит и резултатите от 
проверката ще бъдат публикувани до 1 декември 2019 г., както се предвижда 
в член 92, параграф 4 от Регламента за ЕМП. 

20 През 2018 г. Фронтекс (Европейска агенция за гранична и брегова охрана ) е 
управлявала споразумения за финансиране със сътрудничещите държави за 
оперативни дейности, които представляват 59 % от нейния бюджет. От 2014 г. 
насам Сметната палата докладва последователно, че доказателствата за 
свързаните с оборудване разходи, заявени от сътрудничещите държави, често не 
са достатъчни, което се потвърди отново от резултатите от тазгодишния одит. 
Предварителните проверки, извършвани от Фронтекс на тези разходи, не са 
ефективни, тъй като продължават да се възстановяват разходи, за които няма 
подкрепящи документи. Освен това, както и в предходни години, Фронтекс не е 
извършила никакви последващи проверки, което е увеличило допълнително 
риска от неправомерно възстановяване на разходи. 

© Shutterstock / Robert Lucian Crusitu. 
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 Одитни становища без резерви относно 
законосъобразността и редовността на свързаните 
с отчетите приходи за всички агенции  

21 За всички агенции Сметната палата изразява одитно становище без резерви 
относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с годишните 
отчети за годината, приключила на 31 декември 2018 г. Сметната палата счита, че 
приходите са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти. 

Одитни становища без резерви относно 
законосъобразността и редовността на свързаните 
с отчетите плащания за всички агенции с изключение на 
EASO 

22 За 40 агенции Сметната палата изразява одитно становище без резерви 
относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани 
с годишните отчети за годината, приключила на 31 декември 2018 г. Сметната 
палата счита, че плащанията са законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти за тези агенции. 

23 По отношение на EASO (Европейска служба 
за подкрепа в областта на убежището) Сметната 
палата изразява становище с резерви, свързано 
с одитните констатации за финансовите години 
2016 и 2017. Като цяло, заключението на 
Сметната палата е, че незадоволителната 
ситуация, докладвана за 2017 г. във връзка 
с механизмите за управление и вътрешен 
контрол на Службата и законосъобразността 
и редовността на операциите, се подобрява много бавно и все още е необходимо 
да бъдат завършени корективните действия, предприети от ръководството на 
Службата. Това се потвърждава и от факта, че основната процедура за възлагане 
на обществени поръчки, проведена от Службата през 2018 г., отново е 
неправомерна поради съществени слабости в процедурата.  

© Фронтекс, 2015 г. / Francesco Malavolta. 
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Частта „Други въпроси“ разглежда въпроси със специфично 
значение (EBA, EIOPA, ESMA, EASO, ECHA, SRB и GSA) 

24 За EBA (Европейски банков орган), EIOPA (Европейски орган за застраховане 
и професионално пенсионно осигуряване) и ESMA (Европейски орган за ценни 
книжа и пазари) Сметната палата обръща внимание на факта, че бюджетите на 
тези агенции се финансират частично със средства от Европейския съюз 
и частично с преки вноски от надзорните органи на държавите членки на ЕС и/или 
поднадзорните организации. Възможно е техните приходи да намалеят в бъдеще 
в резултат на решението на Обединеното кралство да напусне ЕС.  

25 Освен това, както вече беше установено от ESMA, таксите, събирани от 
агенции 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.  

26 По отношение на EASO (Европейска служба за подкрепа в областта на 
убежището) Сметната палата продължава да изтъква факта, че от края на 2017 г. 
ситуацията, свързана с човешките ресурси в Службата, се е влошила многократно. 
В края на 2018 г. по-голямата част от свободните длъжности все още не са 
попълнени. Особено безпокойство предизвиква липсата на ръководители 
в административните служби. Като цяло тази ситуация поражда значителен риск 
за непрекъснатостта на операциите на Службата в настоящия им мащаб. 

27 По отношение на ECHA (Европейска агенция по химикали) Сметната палата 
отново подчертава, че Агенцията частично се самофинансира и получава такси от 
всяко дружество, което поиска регистрация на химични вещества, съгласно 
изискванията на Регламента REACH6. Агенцията изчислява и фактурира таксите 
въз основа на информация, предоставена от дружествата в техните заявления. 
Извършените от Агенцията последващи проверки са установили необходимостта 

                                                      
6 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 
(OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 
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от значителни корекции на таксите, като общият им размер не беше известен 
в края на 2018 г.  

28 По отношение на SRB (Единен съвет за преструктуриране) Сметната палата 
обръща отново внимание на факта, че вноските в Единния фонд за 
преструктуриране се изчисляват въз основа на информация, предоставена на SRB 
от кредитните институции чрез националните органи за преструктуриране. Като 
се има предвид, че Регламентът за Единния механизъм за преструктуриране не 
предвижда всеобхватна и систематизирана рамка за контрол, която да осигури 
надеждността на информацията, не се извършват проверки на равнището на 
кредитните институции. SRB обаче извършва проверки за анализ 
и последователност на информацията. Освен това Сметната палата отбелязва, че 
методологията за изчисляване на вноските, определена от правната рамка, е 
твърде сложна и води до риск от неточности. По причини, свързани 
с поверителността, Съветът за преструктуриране не може да обяви данните на 
кредитните институции, използвани за изчисление на вноските към Единния фонд 
за преструктуриране, което намалява прозрачността. 

29 По отношение на GSA (Европейска агенция за глобални навигационни 
спътникови системи) Сметната палата отново обръща внимание на факта, че 
процедурата за обществена поръчка, свързана с рамковото споразумение за 
експлоатация на сателитната система „Галилео“ за периода 2017—2027 г. на 
стойност 1,5 млрд. евро, се оспорва от един от оферентите. Съдът на Европейския 
съюз ще се произнесе относно законосъобразността и редовността на тази 
процедура и всички свързани с рамковото споразумение конкретни договори 
и бъдещи плащания.  

Фигура 7 — Годишни одитни становища относно отчетите, 
приходите и плащанията на агенциите за периода 2016—2018 г. 

 
Източник: ЕСП. 
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Сметната палата констатира възможни области за 
подобрение при 36 агенции 

30 В допълнение към становищата и придружаващите ги части „Обръщане на 
внимание“ и „Други въпроси“, Сметната палата изрази около 100 констатации във 
връзка с 36 агенции, за да насочи вниманието към области, в които има нужда от 
допълнителни подобрения. По-голямата част от тези констатации са свързани 
с недостатъци в процедурите за обществените поръчки, както и в предходни 
години.  

Управлението на обществените поръчки продължава да бъде 
областта, най-засегната от грешки 

31 Правилата за обществените 
поръчки имат за цел да осигурят 
лоялна конкуренция между 
икономическите оператори 
и постигането на икономически най-
изгодните покупки, като се зачитат 
принципите на прозрачност, 
пропорционалност, равнопоставеност 
и недискриминация. В одита на 
Сметната палата бяха включени 
рамкови споразумения, конкретни 
и преки договори, които обхващат всички агенции. При 27 агенции (Службата на 
BEREC, Cedefop, CPVO, CEPOL, EASA, EASO, EBA, ECHA, ECDC, EEA, EFCA, EIGE, EIOPA, 
EIT, EMCDDA, EMSA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, Евроюст, Eвропол, Eurofound, 
Фронтекс, REA, SRB) тези договори бяха засегнати от недостатъци от различен 
характер, свързани с обществените поръчки, засягащи най-вече някои аспекти на 
доброто финансово управление и законосъобразността. Препоръчително е 
агенциите да усъвършенстват допълнително своите процедури за обществени 
поръчки, така че да осигурят пълно спазване на приложимите правила и да 
сключват договори с най-добро съотношение между цена и качество. 

© Shutterstock / Natnan Srisuwan. 

 



 22 

 

Каре 1 — Пример за необосновано използване на процедура на 
договаряне при обществена поръчка без предварително 
публикуване на обявление за поръчката 

След провеждането на процедура на договаряне за възлагане на обществена 
поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчката, една 
агенция е сключила 3-годишно рамково споразумение за ИТ услуги 
с дружество, което е предоставило същите услуги по предишно рамково 
споразумение. Споразумението е на обща стойност 450 000 евро 
(150 000 евро годишно). Съгласно Финансовия регламент такава опростена 
процедура е допустима само при специфични условия, съществуването на 
които не е било доказано от агенцията. 

Използването на рамкови споразумения от някои агенции може да 
ограничи конкуренцията 

32 Рамковите споразумения представляват договор с доставчици, в които се 
определят условията за извършване на конкретни покупки в рамките на срока на 
действие на споразумението. Те имат точно определен предмет, но конкретните 
количества и сроковете за доставка не могат да бъдат посочени предварително. 
Основната причина за използването на рамкови споразумения е да се постигнат 
административна ефективност и икономии от мащаба. Сметната палата обаче 
идентифицира случаи (EASA и EUIPO), в които използването на големи рамкови 
споразумения, обхващащи множество различни услуги, които не са били 
конкретно описани, е създало риск за конкуренцията.  

Каре 2 — Пример за недостатъчни спецификации при рамково 
споразумение 

При обществена поръчка за услуги, свързани с анализ на данни, на стойност 
до 5 млн. евро, една агенция е взела решение да използва рамково 
споразумение с един изпълнител, издържал успешно открита процедура. 
Условията в рамковото споразумение обаче не са били достатъчно 
конкретни, за да позволят лоялна конкуренция, тъй като специфичните 
изисквания за услугите, които следва да бъдат предоставени, още не са били 
известни по времето на процедурата за поръчка. В съответствие с правилата 
за прилагане на Финансовия регламент в такива случаи възлагащият орган 
следва да сключи рамково споразумение с множество оператори и да 
проведе състезателна процедура между избраните изпълнители за 
конкретните покупки.  
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33 На фигура 8 са показани стойностите на рамковите споразумения, сключени 
от агенциите през периода 2015—2018 г. През 2018 г. агенциите са сключили 
многогодишни рамкови споразумения на обща стойност 1,1 млрд. евро7. 

Фигура 8 — Обща стойност на рамковите споразумения, сключени 
през периода 2015—2018 г. (в млрд. евро) 

 
Източник: Мрежа на агенциите на ЕС — данни, събрани от ЕСП. 

                                                      
7 Данни, предоставени от Мрежа на агенциите на ЕС (EUAN). 
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С прилагането на съвместни процедури за обществени поръчки 
могат да се постигнат повишаване на ефикасността и икономии от 
мащаба. 

34 35-те децентрализирани агенции и други органи, 
наред с осемте съвместни предприятия на ЕС (органи на 
ЕС), също настояват за увеличаване на административната 
ефикасност и икономии от мащаба чрез засилено 
използване на съвместни процедури за възлагане на 
обществени поръчки, при които две или повече агенции 
и съвместни предприятия, които се нуждаят от подобни 
услуги, организират съвместно процедура за възлагане на 
обществени поръчки и заедно стават възложители на 
договора (фигура 9). Въпреки обещаващата тенденция 
обаче, опитите за съвместни процедури за възлагане на 
обществени поръчки невинаги са били успешни, например 
поради неточен анализ на пазара.  

 

 

©Европейски съюз 
2009 г. / Christian 
Lambiotte. 
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Фигура 9 — Съществено увеличение на броя на съвместните покани 
за представяне на предложения 

 
Източник: Мрежа на агенциите на ЕС — данни, събрани от ЕСП. 

Каре 3 — Примери за неуспешни съвместни процедури за 
обществени поръчки 

При липсата на подходящ анализ на пазара при две общоевропейски покани 
за представяне на предложения в областта на телекомуникациите 
и банковите услуги не са били получени оферти, отговарящи на изискванията 
и обхващащи съответните местни пазари, и процедурите са били неуспешни, 
което е довело до административна неефективност. Освен това, въпреки 
еднаквото местоположение на седалищата на две агенции, съвместната 
процедура за възлагане на обществени поръчки за новите им помещения е 
била неуспешна. 
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Наетите чрез агенции за временна заетост служители и консултанти 
невинаги се използват в съответствие с правната рамка 

35 През 2017 г. Сметната палата изготви бърз преглед на конкретен казус8 
относно изпълнението на поетия от страна на институциите и агенциите на 
Европейския съюз ангажимент за намаляване с 5 % на бройките на щатните 
служители. Сметната палата заключава, че при агенциите това съкращение с 5 % е 
било изпълнено, макар и с известни закъснения. В този контекст тазгодишните 
констатации относно използването на консултанти и временни работници от 
някои агенции са от особено значение. Въпреки че Сметната палата не одитира 
използването на външен персонал хоризонтално за всички агенции, при някои от 
агенциите се наблюдава тенденция на компенсиране на недостига на щатни 
служители с външен персонал. На фигура 10 е представена информация, събрана 
от Мрежата на агенциите на ЕС (EUAN), относно нарастващия брой консултанти 
в областта на информационните технологии, които работят на място в офисите на 
агенциите и другите органи, по договори със заплащане на базата на изработено 
време и използвани ресурси, и временни работници, използвани от 33-те 
агенции, които са участвали в съответното проучване. 

Фигура 10 — Брой на ИТ консултантите и временните работници 
(33 агенции) 

 
Източник: Мрежа на агенциите на ЕС (EUAN) — данни, събрани от ЕСП. 

                                                      
8 Бърз преглед на конкретен казус относно изпълнението на 5 %-ното намаление на 

броя на щатните служители; публикуван на 21 декември 2017 г. 
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36 При осем агенции (Службата на BEREC, CHAFEA, CPVO, EASO, ERCEA, ESMA, 
SRB, EUIPO) одиторите установиха, че са използвани договори за предоставяне на 
ИТ и други консултантски услуги, формулирани и/или изпълнени така, че на 
практика биха могли да доведат до наемане („mise à disposition“) на работници, 
наети чрез агенции за временна заетост, вместо до предоставяне на ясно 
определени услуги или продукти. Наемането на временни работници от външни 
агенции е възможно само чрез договори с регистрирани агенции за временна 
заетост и в съответствие с Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета, както и съгласно специфичните правила, определени от държавите 
членки при транспонирането на тази Директива.  

37 Освен това седем агенции (EASO, EBA, EIOPA, EIGE, EMCDDA, ERCEA, SRB) са 
използвали временни работници, осигурени от регистрирани агенции за 
временна заетост, но не са спазили всички правила, определени в Директивата 
и в съответното национално законодателство, например по отношение на 
условията на труд за временните работници. 

Консултантски и други услуги в EUIPO 

38 Предвид мащаба на използване на консултантски услуги в EUIPO (Служба на 
Европейския съюз за интелектуална собственост), Сметната палата извърши 
анализ на управлението на тези услуги от страна на Службата. Броят на външните 
служители, осигурени от доставчици по договори за такива услуги и други 
подобни договори, възлиза на около 20 % от щатния персонал на Службата 
в началото на 2018 г.  

39 Сметната палата отбеляза, че макар част от услугите, предоставяни по тези 
договори, да са действително консултантски, друга част е по-скоро от 
административно естество. Това представлява заплащане за труд или заемане на 
персонал, което е строго регламентирано от европейското и националното 
трудово законодателство. Само регистрирани агенции за временна заетост имат 
право да предоставят външен персонал и такава услуга не може да се извършва 
от консултантски дружества. 

В ход е въвеждането на нова рамка за вътрешен контрол 

40 Вътрешният контрол се прилага за всички финансови и нефинансови 
дейности и е процес, който помага на дадена организация да постигне своите 
цели и да поддържа ефективността на работа, като спазва правилата 
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и разпоредбите. Той подпомага вземането на правилни решения, като отчита 
рисковете за постигането на целите и ги свежда до приемливо равнище 
посредством проверки на съотношението разходи-ефективност. През април 
2017 г. Комисията одобри преразгледана рамка за вътрешен контрол (РВК). Тази 
рамка заменя стандартите за вътрешен контрол на Комисията, и от 
упълномощените органи, например агенциите, се очаква да прилагат РВК 
аналогично. До края на 2018 г. управителните съвети на 29 агенции са приели 
РВК, а 15 агенции също са докладвали за прилагането ѝ. 

Не всички агенции са въвели политика по отношение на определени 
чувствителни длъжности 

41 Управлението на чувствителните длъжности е стандартен елемент от 
проверката за вътрешен контрол, който има за цел да сведе до приемливо 
равнище риска от злоупотреба от страна на служителите с делегираните им 
правомощия. В една ефективна рамка за вътрешен контрол рисковете, свързани 
с чувствителни длъжности, се управляват чрез проверки за ограничаване на риска 
и в крайна сметка — с мобилност на персонала. Сметната палата установи, че 
седем агенции (EASO, EASME, ECHA, EEA, ENISA, Фронтекс, SRB) не са въвели 
политики, в които да се определят чувствителните длъжности и свързаните с тях 
проверки за ограничаване на риска. 

42 Въпреки че агенциите имат сходна административна структура и ролите на 
финансовите участници са уредени от сходни финансови регламенти, те прилагат 
различни тълкувания на това какви длъжности следва да се считат за 
потенциално чувствителни. На фигура 11 по-долу е показан броят на агенциите, 
които считат определена длъжност за потенциално чувствителна.  
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Фигура 11 — Потенциално чувствителни длъжности 

 
Източник: ЕСП. 

Има възможност за развиване на по-съдържателна бюджетна 
структура и докладване  

43 Както и през изминалите години, броят и обемът на споразуменията за 
делегиране и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени между 
Комисията и няколко агенции, е продължил да се увеличава през 2018 г. Съгласно 
тези споразумения агенциите получават средства от Комисията, които се възлагат 
за изпълнението на конкретни задачи от нейно име. Сметната палата отбеляза, че 
агенциите, които получават такива целеви приходи, следва да повишат 
прозрачността на докладването относно бюджета и да включат във финансовите 
си отчети стандартизиран преглед, който посочва целевите приходи и свързаните 
с тях разходи съгласно споразумението за делегиране с Комисията. 

44 Освен това процедурите по планиране, прилагани от всички агенции 
и водещи до изготвянето на годишни и многогодишни работни програми (или 
единни документи за програмиране), се основават на дейности. Сметната палата 
обаче отбеляза, че публикуваните бюджети на всички агенции са представени по 
вид на разходите (разходи за персонал, административни и оперативни разходи), 
но не и по дейност. В резултат на това не е ясно какви са ресурсите, изразходвани 
по различните видове дейности. 
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Съществуват рискове за правилното изчисляване на таксите за 
регистрация и за услуги 

45 Редица агенции (CdT, CPVO, EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA EUIPO, SRB) 
събират приходи от такси за услуги или регистрация, които се начисляват на 
икономическите оператори. Сметната палата отбеляза съществуването на 
рискове, свързани с правилното изчисляване на тези такси. Съответните агенции 
се приканват да се консултират с Комисията относно евентуалната нужда от 
адаптиране на правната рамка, засягаща изчисляването на таксите. 

Агенциите проследяват действията, предприети във връзка 
с одитните констатации от предходни години 

46 Сметната палата представи информация за състоянието на предприетите от 
агенциите действия във връзка с отправените констатации от предходни години. 
Фигура 12 показва, че по отношение на 223 констатации, по които не са били 
предприети действия в края на 2017 г., в повечето случаи корективните мерки са 
приключени или продължават да се изпълняват през 2018 г. По отношение на 
107-те констатации, по които не са предприети действия или такива са били 
в процес на изпълнение, в 13 случая необходимите корективни действия не са 
били (изцяло) под контрола на съответната агенция. 

Фигура 12 — Действия на агенциите за проследяване на 
изпълнението на констатации от предходни години 

 
Източник: ЕСП. 

47 При работата по годишния одит от предходната година Сметната палата 
разгледа счетоводната среда на агенциите. След запознаване с констатациите на 
Сметната палата относно независимостта на отговорните счетоводители, по-
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голямата част от агенциите са предприели действия по този въпрос през 2018 г., 
с изключение на две (EACEA, EFSA). Подобна тенденция се наблюдава по 
отношение на неизвършеното (повторно) валидиране на счетоводните системи. 
И седемте агенции, за които Сметната палата докладва през 2018 г., че е 
необходимо да направят това, са извършили корективни действия през 2018 г. 

48 Добър напредък е постигнат и във връзка с въвеждането на електронни 
процедури за обществени поръчки. На фигура 13 по-долу е показан напредъкът, 
постигнат при въвеждането на тези инструменти към края на 2018 г.  

Фигура 13 — Въвеждането на електронни обществени поръчки е 
в ход 

 
Източник: ЕСП. 

49 Известен напредък е постигнат през 2018 г. и по отношение на въвеждането 
на SYSPER II — инструмент за управление на човешките ресурси, разработен от 
Комисията. На фигура 14 по-долу е показано, че през 2018 г. в използването на 
този инструмент са се включили още пет агенции. 

Фигура 14 — Въвеждане на инструмента за човешки ресурси 
SYSPER II 

 
*В последния ред на фигурата за 2018 г. е включена също така Европейска прокуратура (EPPO). 
Източник: ЕСП. 
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Не всички агенции подлежат на една и съща бюджетна процедура 
по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета 

50 За повечето децентрализирани агенции 
и други органи, както и за всички изпълнителни 
агенции на Комисията, 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 15 е 
представен графикът на процедурата по 
освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета.  

 

Фигура 15 — Процедура за освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета за повечето агенции 

 
Източник: ЕСП. 
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51 За разлика от други агенции, изцяло самофинансиращата се EUIPO (Служба 
на Европейския съюз за интелектуална собственост) подлежи на процедура по 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета от своя 
Бюджетен комитет, а не от Европейския парламент и от Съвета. По подобен начин 
при другите две изцяло самофинансиращи се агенции — SRB (Единен съвет за 
преструктуриране) и CPVO (Служба на Общността за сортовете растения) — 
годишните бюджетни процедури и процедурите по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета са отговорност на техните 
съвети. Тези различни процедури са предвидени в учредителните им регламенти. 

52 Това са самофинансиращите се агенции и органи, чиито бюджети не са част 
от общия бюджет на Съюза, но техните приходи произтичат от упражняването на 
публична власт въз основа на правото на ЕС. Сметната палата многократно 
подчертава, че към всички органи, свързани с ЕС, следва да се прилагат едни 
и същи принципи на отчетност и прозрачност. По отношение на EUIPO в своите 
становища, публикувани през 2015 г.9 и 2019 г.10, Сметната палата изрази 
загриженост относно процедурата за освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета на Службата. По отношение на SRB11 и CPVO12 
Сметната палата също така изрази своите опасения в становища, публикувани 
през 2015 г.  

  

                                                      
9 Вж. Становище № 5/2015 на Европейската сметна палата относно предложението за 

изменение на Регламента за бюджетния комитет на Службата за хармонизация във 
вътрешния пазар, за определяне на финансовите разпоредби, приложими за 
Службата. 

10 Вж. Становище № 1/2019 на Европейската сметна палата относно предложението за 
Регламент BC-01-2019 на Бюджетния комитет на Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост за определяне на финансовите разпоредби, приложими за 
Службата. 

11 Вж. Становище № 3/2015 на Европейската сметна палата относно предложението за 
Финансовия регламент на Съвета по преструктуриране (SRB) за определяне на 
финансовите разпоредби, приложими за него. 

12 Становище № 2/2015 на Европейската сметна палата относно предложението за 
изменение на Финансовия регламент на Службата на Общността за сортовете 
растения (CPVO). 
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Одитни резултати от други 
публикации, свързани с агенциите, 
изготвени от Сметната палата 

Специален доклад № 29/2018 на ЕСП: „ЕОЗППО има важен 
принос за надзора и стабилността в застрахователния 
сектор, но продължават да съществуват сериозни 
предизвикателства“ 

53 По време на специален одит, проведен в допълнение към нашия годишен 
финансов одит и одит на съответствието на EIOPA (Европейски орган за 
застраховане и професионално пенсионно осигуряване, ЕОЗППО), Сметната 
палата провери дали Органът има ефективен принос за надзора и финансовата 
стабилност в застрахователния сектор. По-конкретно Сметната палата анализира 
действията на EIOPA в областта на надзора и сближаването на надзорните 
практики, извършеният през 2016 г. стрес тест в застрахователния сектор, както 
и адекватността на ресурсите и управлението на EIOPA. 

54 Общото заключение на Сметната палата е, че Органът е използвал добре 
широк набор от инструменти в подкрепа на сближаването на надзорните 
практики и на финансовата стабилност. Все още съществуват обаче значителни 
предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени от EIOPA, от националните 
надзорни органи и от законодателите, като например в контекста на прегледите 
на Европейските надзорни органи (ЕНО) и директивата „Платежоспособност II“. 
Освен това Сметната палата препоръчва на Органа да укрепи човешките ресурси, 
натоварени със задачи в областта на надзора, с цел подобряване на ефикасността 
и ефективността на действията му. Пълният текст на заключенията от одита, наред 
със съответните препоръки и отговорите на Органа, могат да бъдат намерени 
в Специален доклад № 29/2018 на Европейската сметна палата, който е достъпен 
на нашия уебсайт eca.europa.eu. 

Специфичен годишен доклад на ЕСП от 2017 година 
съгласно член 92, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 
относно всички условни задължения (на Единния съвет за 
преструктуриране, на Съвета, на Комисията или на друг 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx
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орган), възникнали в резултат на изпълнението на задачите 
на Единния съвет за преструктуриране, на Съвета и на 
Комисията за финансовата 2017 година съгласно настоящия 
регламент 

55 Съгласно член 92, параграф 4 от Регламента за Единния механизъм за 
преструктуриране, ЕСП проверява ежегодно за наличието на условни 
задължения, възникнали в резултат на изпълнението на задачите на Съвета за 
преструктуриране, на Комисията и на Съвета съгласно този регламент. 
Заключенията от одита за финансовата 2017 година, наред със съответните 
препоръки и отговорите на Съвета за преструктуриране, са публикувани 
в специален доклад на Европейската сметна палата, който е достъпен на нашия 
уебсайт eca.europa.eu. 

Други специални доклади на ЕСП, които също се отнасят до 
една или повече агенции 

56 Освен одитните доклади, посветени конкретно на агенциите, през 2018 г. 
Сметната палата изготви и редица специални доклади относно изпълнението на 
политиките на ЕС, които засягат редица агенции (фигура 16). 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx
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Фигура 16 — Други специални одитни доклади на ЕСП, свързани 
с агенциите 

 
Източник: ЕСП. 
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Специален доклад № 23/2018:
„Замърсяване на въздуха — здравето ни 
все още не е достатъчно защитено“

Специален доклад № 24/2018:
„Демонстриране в търговски мащаб на 
улавянето и съхранението на 
въглероден диоксид, както и на 
иновативните технологии за 
възобновяема енергия – планираният 
напредък не е постигнат през 
последното десетилетие“

Специален доклад № 25/2018:
„Директива за наводненията – постигнат 
е напредък при оценката на рисковете, 
но е необходимо да се подобрят 
планирането и прилагането“

Специален доклад № 33/2018:
„Борба с опустиняването в ЕС —
нарастваща заплаха, която изисква 
повече действия“
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Специален доклад № 2/2018:
„Оперативна ефективност 
на ЕЦБ при управление на 
кризи в банките“

EBA, ESMA

REA, EASME, EIT
Специален доклад № 28/2018:
„По-голямата част от мерките за 
опростяване, въведени в 
програма „Хоризонт 2020“, са 
улеснили бенефициентите, но 
все още има възможности за 
подобрение“

EIOPA, EBA, ESMA
Специален доклад 
№ 29/2018:
„ЕОЗППО има важен принос 
за надзора и стабилността в 
застрахователния сектор, но 
продължават да 
съществуват сериозни 
предизвикателства“

Инвестиции за 
сближаване, 
растеж и 
приобщаване

Финансиране и 
административно 
управление на ЕС 

EMSA, Eurofound, EASA
Специален доклад № 1/2018:
„Съвместна помощ за подкрепа 
на проекти в европейските 
региони (JASPERS) — време е за 
по-добро насочване“

EEA
Специален доклад № 16/2018:
„Последващ преглед на 
законодателството на ЕС —
системата е добре разработена, но 
е непълна“

EMA

EEA
Специален доклад № 19/2018:
„Европейската високоскоростна 
железопътна мрежа —
неефективна и разпокъсана, а не 
реално функционираща“

ERA, INEA

Евроюст, Eвропол
Специален доклад № 13/2018:
„Мерки срещу радикализацията, 
която води до тероризъм —
Комисията се е съобразила с 
нуждите на държавите членки, 
но са налице някои недостатъци 
при координацията и оценката“

EACEA, EASME, ERCEA, REA
Специален доклад 
№ 35/2018:
„Прозрачност на 
разходването на средства на 
Европейския съюз, 
отпуснати на 
неправителствени 
организации — необходими 
са още усилия“ 

Функция 1а
от МФР

Функция 2
от МФР

Функция 3 от МФР Самофинансиращи се
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Списък на акронимите, използвани 
във връзка с агенциите и другите 
органи на ЕС. 

Акроним Пълно наименование Седалище 

ACER Агенция за сътрудничество между 
регулаторите на енергия 

Любляна, Словения 

Служба на 
BEREC 

Служба на Органа на европейските 
регулатори в областта на електронните 
съобщения 

Рига, Латвия 

CdT Център за преводи за органите на 
Европейския съюз 

Люксембург, 
Люксембург 

Cedefop Европейски център за развитие на 
професионалното обучение 

Солун, Гърция 

CEPOL Агенция на Европейския съюз за обучение 
в областта на правоприлагането 

Будапеща, Унгария 

Chafea Изпълнителна агенция за потребителите, 
здравеопазването, селското стопанство 
и храните 

Люксембург, 
Люксембург 

CPVO Служба на Общността за сортовете 
растения 

Анже, Франция 

EACEA Изпълнителна агенция за образование, 
аудиовизия и култура 

Брюксел, Белгия 

EASA Европейска агенция за авиационна 
безопасност 

Кьолн, Германия 

EASME Изпълнителна агенция за малките 
и средните предприятия 

Брюксел, Белгия 

EASO Европейска служба за подкрепа в областта 
на убежището 

Валета, Малта 

EBA Европейски банков орган Париж, Франция 

ECDC Европейски център за профилактика 
и контрол върху заболяванията 

Стокхолм, Швеция 
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ECHA Европейска агенция по химикали Хелзинки, Финландия 

EEA Европейска агенция за околна среда Копенхаген, Дания 

EFCA Европейска агенция за контрол на 
рибарството 

Виго, Испания 

EFSA Европейски орган за безопасност на 
храните 

Парма, Италия 

EIGE Европейски институт за равенство между 
половете 

Вилнюс, Литва 

EIOPA Европейски орган за застраховане 
и професионално пенсионно осигуряване 

Франкфурт, Германия 

EIT Европейски институт за иновации 
и технологии 

Будапеща, Унгария 

ELA Европейския орган по труда Братислава, Словакия 

EMA Европейска агенция по лекарствата Амстердам, 
Нидерландия 

EMCDDA Европейски център за мониторинг на 
наркотици и наркомании  

Лисабон, Португалия 

EMSA Европейска агенция за морска 
безопасност 

Лисабон, Португалия 

ENISA Агенция на Европейския съюз за мрежова 
и информационна сигурност 

Хераклион, Гърция 

EPPO Европейска прокуратура Люксембург, 
Люксембург 

ERA Агенция за железопътен транспорт на 
Европейския съюз 

Валенсиен, Франция 

ERCEA Изпълнителна агенция на Европейския 
съвет за научни изследвания 

Брюксел, Белгия 

ESA Агенция за снабдяване към Евратом Люксембург, 
Люксембург 

ESMA Европейски орган за ценни книжа 
и пазари 

Париж, Франция 

ETF Европейска фондация за обучение Торино, Италия 
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EUIPO Служба на Европейския съюз за 
интелектуална собственост 

Аликанте, Испания 

eu-LISA Европейска агенция за оперативното 
управление на широкомащабни 
информационни системи в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието 

Талин, Естония 

EU-OSHA Европейска агенция за безопасност 
и здраве при работа 

Билбао, Испания 

Eurofound Европейска фондация за подобряване на 
условията на живот и труд 

Дъблин, Ирландия 

Евроюст Европейско звено за съдебно 
сътрудничество 

Хага, Нидерландия 

Европол Агенция на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането 

Хага, Нидерландия 

FRA Агенция на Европейския съюз за 
основните права 

Виена, Австрия 

Фронтекс Европейска агенция за гранична и брегова 
охрана  

Варшава, Полша 

GSA Европейска агенция за глобални 
навигационни спътникови системи 

Прага, Чешка 
република 

INEA Изпълнителна агенция за иновации 
и мрежи 

Брюксел, Белгия 

REA Изпълнителна агенция за научни 
изследвания 

Брюксел, Белгия 

SRB Единен съвет за преструктуриране Брюксел, Белгия 
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