
 

 

 

Специален доклад Институциите на ЕС в контекста на 
пандемията от COVID-19 
Предприети са бързи действия, но все още не 
се използват пълноценно иновативните и 
гъвкави решения, създадени в резултат на 
кризата 

BG 2022 18 



 2 

 

Съдържание 
Точки 

Кратко изложение I—VIII 

Въведение 01—07 

Обхват и подход на одита 08—13 

Констатации и оценки 14—93 
Плановете на институциите за непрекъснатост на дейността 
до голяма степен са следвали признатите стандарти и са 
предоставили основа за техния отговор на кризата 14—27 
Плановете на институциите за непрекъснатост на дейността са следвали 
признатите стандарти, но не са пригодени за дългосрочни смущения 
или здравни кризи 14—19 

Институциите са доразвили своите планове за непрекъснатост на 
дейността, за да разработят възможни отговори на кризата 20—27 

Институциите са успели да сведат до минимум смущенията в 
основните си дейности 28—67 
Институциите са се адаптирали, за да продължат да изпълняват своите 
роли съгласно Договорите 28—38 

Институциите са изпълнили задължението си за полагане на грижа по 
отношение на служителите и са запазили работния си капацитет 39—48 

Институциите са ускорили разгръщането на съществуващите проекти за 
модернизация, но цифровизацията на административните услуги 
продължава да бъде предизвикателство 49—67 

Извършва се оценка на ефективността на новите начини на 
работа в работната среда след кризата 68—93 
Оценката е по-напреднала при основните дейности, отколкото при 
спомагателните дейности 68—79 

Въздействието на новите договорености за работа върху бюджета и 
околната среда не се оценява последователно във всички институции 80—93 

Заключения и препоръки 94—101 



 3 

 

Приложения 
Приложение I — Въздействие на пандемията от COVID-19 
върху дейностите на институциите, одитирани от ЕСП 

Приложение II — Мерки, въведени в подкрепа на работата от 
разстояние на персонала по време на пандемията от COVID-
19 до края на 2021 г. 

Приложение III — Правила на одитираните институции за 
работа от разстояние за периода след пандемията от COVID-
19 

Съкращения 

Речник на термините 

Отговори на институциите 

Хронология 

Одитен екип 
  



 4 

 

Кратко изложение 
I В края на януари 2020 г. в Европа е регистриран официално първият случай на 
COVID-19. За няколко седмици болестта се разпространи в целия ЕС, което 
принуди повечето държави членки да въведат мерки за ограничаване на 
заразяването. Тъй като гражданите бяха призовани да останат вкъщи и да работят 
от разстояние, институциите на ЕС трябваше да намерят начин да осигурят 
непрекъснатост на дейността. 

II Целта на настоящия одит беше да оцени устойчивостта на институциите на ЕС 
— в каква степен са били подготвени, по какъв начин са се справили с пандемията 
от COVID-19 и какви поуки са извлечени. По-специално Европейската сметна 
палата провери дали институциите: 

а) са следвали признати стандарти в своите планове за непрекъснатост на 
дейността и дали тези планове са били адаптирани по-специално за 
смущенията, предизвикани от пандемията; 

б) са били в състояние да функционират, да свеждат до минимум смущенията и 
да изпълняват съответните си задължения, възложени им съгласно 
Договорите за ЕС; и 

в) са извлекли поуки, за да се адаптират към работната среда след пандемията 
от COVID-19. 

III Одитът на ЕСП обхвана четири институции на ЕС: Европейския парламент, 
Съвета, Европейската комисия и Съда на ЕС. Проверката беше съсредоточена 
върху начина, по който администрациите на институциите са се справили с 
кризата в периода от февруари 2020 г. до юли 2021 г. Одиторите разгледаха 
решенията, взети след юли 2021 г. и дали те са оказали въздействие върху 
работната среда на институциите след пандемията от COVID-19. 

IV ЕСП заключи, че институциите на ЕС са показали устойчивост в контекста на 
пандемията от COVID-19. Тяхната реакция е била бърза и гъвкава и те са се 
възползвали от инвестициите в цифровизацията, извършени преди това. Те обаче 
все още не са извършили пълна оценка на въведените през пандемията от COVID-
19 нови начини на работа по отношение на ефективността и възможността за 
постигане на икономии в работната среда след кризата. 
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V Одиторите установиха, че плановете за непрекъснатост на дейността на 
одитираните институции са послужили като основа за техните действия в отговор 
на кризата, но не са били подходящи за дългосрочни смущения или здравни 
кризи и е трябвало да бъдат допълнени с ad hoc решения. В плановете им за 
непрекъснатост на дейността не е включен форум, където институциите да могат 
да се консултират бързо помежду си относно решенията за действия в отговор на 
кризата. За да постигнат известна съгласуваност на действията си, те са 
използвали съществуващите структури за обмен на информация и са успели да 
ограничат различията в действията си. Тяхната автономност, различните роли и 
национални правила, с които е трябвало да се съобразяват, са ограничили 
възможността им за предприемане на еднакви действия. 

VI Одиторите установиха също, че одитираните институции са разработили и 
приложили гъвкави действия в отговор на кризата. Те са адаптирали своя 
процедурен правилник, за да защитят основната си дейност, и са въвели 
ограничения за работата от офис за служителите, чието присъствие не е било от 
първостепенно значение. Това им е позволило да сведат до минимум 
смущенията и да изпълняват възложените им от Договорите задължения. В 
началото на кризата институциите са разполагали в различна степен с 
оборудване, позволяващо работа от разстояние за служителите. Всички те обаче 
са успели да снабдят целия си персонал с решения за работа от разстояние в 
рамките на шест седмици. В отговор на кризата институциите са ускорили 
внедряването на проекти за модернизиране на информационните технологии, 
като например нови инструменти за комуникация и сътрудничество, работни 
процеси без документи на хартиен носител, както и засилено използване на 
електронен подпис и електронно фактуриране. Въпреки постигнатия напредък, 
административните услуги все още не са напълно цифровизирани. 

VII В края на пролетта на 2020 г. институциите са започнали размисъл за 
поуките, които трябва да се извлекат от пандемията от COVID-19, и са 
продължили това по време на кризата. ЕСП установи, че кризата е имала 
ограничено краткосрочно финансово въздействие за институциите, тъй като 
икономиите в някои области на разходите, като например пътуванията, са били 
използвани за финансиране на инвестиции в ИТ. По-голямата част от одитираните 
институции са въвели нови начини на работа още преди кризата поради COVID-
19. Тези промени са били ускорени от кризата и всички институции очакват след 
пандемията от COVID-19 управлението на пътуванията и сградите да бъде 
различно. Оценката на ефикасността на новите начини на работа е частична — тя 
е по-напреднала за основните дейности, отколкото за дейностите от помощно 
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естество. И накрая, въздействието на новите договорености за работа върху 
бюджета и околната среда не е оценявано последователно. 

VIII Въз основа на тези заключения Европейската сметна палата препоръчва на 
четирите одитирани институции: 

а) да включат дългосрочните смущения и разпоредбите за 
междуинституционално сътрудничество в своите планове за непрекъснатост 
на дейността; 

б) да развият допълнително цифровизацията на административните услуги; и 

в) да оценят целесъобразността на новите начини на работа в работната среда 
след пандемията от COVID-19. 
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Въведение 
01 В края на януари 2020 г. официално беше регистриран първият случай на 
COVID-19 в Европа. В разстояние на няколко седмици болестта се разпространи в 
целия ЕС, което принуди повечето държави членки да въведат мерки за забавяне 
на разпространението ѝ. 

02 В тази ситуация способността на публичните администрации да продължат 
да функционират беше от съществено значение, за да могат правителствата и 
международните организации да изпълняват своите роли и да реагират на 
кризата. Под „устойчивост“ се разбира точно тази способност за поемане на 
причинените отрицателни въздействия или за възстановяване след като 
бедствието е настъпило1. Устойчивостта позволява на организациите да станат по-
силни. 

03 Институциите на ЕС са били изправени пред кризи, свързани със здравето и 
безопасността, и в близкото минало: епидемията от ебола (2014 г.) за 
делегациите на ЕС, терористичните актове в Брюксел (2016 г.) и Страсбург 
(2018 г.). Мащабът и продължителността на кризата поради COVID-19 обаче бяха 
безпрецедентни. Основните аспекти на функционирането на институциите, 
засегнато от тази криза, бяха: 

o по отношение на управлението и политиките — процесите на вземане на 
решения за поддържане на непрекъснатостта на дейността, както и 
актуализирането на работните програми, с цел да включат преразглеждането 
на приоритетите; 

o по отношение на управлението на работната сила — алтернативните 
решения за физическото присъствие на работното място и промените в 
политиките в областта на човешките ресурси, за да се осигури дългосрочна 
ефективност на работата на персонала; 

o по отношение на информационните технологии — наличието на преносими 
компютри и други решения за работа от разстояние, които дават възможност 
за вземане на решения дистанционно и осигуряват поверителността на 
информацията и защитата на данните; 

                                                      
1 GUID 5330 — Guidance on Auditing Disaster Management. 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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o по отношение на сградите — поддържането на сградите в оперативно 
състояние, осигуряването на физическа сигурност и управлението на достъпа 
до помещенията. 

04 Аспектите, свързани с управлението и политиките, са отговорност на 
председателя и генералния секретар на всяка институция. Генералните секретари 
отговарят и за въпроси, свързани с управлението на работната сила, 
информационните технологии и сградите. В настоящия доклад под „решения, 
взети от дадена институция“ следва да се разбират решения, взети от службите, 
подчинени на генералните секретари и решения, взети от членове на 
институцията (членове на Парламента — членове на ЕП, представители на 
държавите членки в Съвета, членове на Комисията, съдии, генерални адвокати и 
секретари на Съда на ЕС). 

05 Ролята на всяка институция е определена в Договорите2. Въпреки че 
институциите са независими една от друга, от тях се очаква да работят в тясно 
сътрудничество помежду си3. Що се отнася до управлението на работната сила, те 
са до голяма степен автономни в контекста на общата рамка, определена в 
Правилника за длъжностните лица4. Всяка институция има свой процедурен 
правилник, в който се разглеждат въпроси като вътрешна организация, правила 
за вземане на решения и отношения с другите институции. При действията в 
отговор на кризата институциите също така са се ръководили от действащото 
законодателство в съответната държава членка, в която се намират, и са 
съобразили своите решения с него. 

06 На фигура 1 са показани решенията, взети от институциите в отговор на 
развитието на здравната ситуация и действащите национални правила. 

                                                      
2 Дял III от Договора за Европейския съюз. 

3 Член 13 от Договора за Европейския съюз. 

4 Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за длъжностните лица. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=BG
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Фигура 1 — Решения, взети от институциите в отговор на кризата 
поради COVID-19, януари 2020 г. — юли 2021 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на СЗО, Европейски център за профилактика и контрол върху 
заболяванията и данни на институциите на ЕС. 

Събития, свързани със здравето
Решения на институциите на ЕС 

Действия на държавите — членки на ЕС

24.1.2020 г. Първи официален случай на 
заразен в Европа

1.5.2021 г. Ваксинирани в ЕС: 
24,6 % (с една доза) / 9,1 % (изцяло)

От май 2021 г. Постепенно отпадане 
на ограниченията

1.7.2021 г. Ваксинирани в ЕС: 
51,3 % (с една доза) / 33,8 % (изцяло)

Влиза в сила цифров сертификат на ЕС за 
COVID за улесняване на пътуванията в 

рамките на ЕС

януари 
2020 г. 

февруари 
2020 г. 

март
2020 г. 

април
2020 г. 

май
2020 г. 

юни
2020 г. 

юли
2020 г. 

август 
2020 г. 

септември 
2020 г. 

октомври 
2020 г. 

ноември 
2020 г. 

декември 
2020 г. 

януари 
2021 г. 

февруари 
2021 г. 

март
2021 г. 

април
2021 г. 

май
2021 г. 

юни
2021 г. 

юли
2021 г. 

6.2.2020 г. Временно преустановяване на 
пътуванията на служители на ЕС в Китай, 
Хонконг и Макао

24.2.2020 г. Ограничения за пътуване за 
служителите на ЕС в Италия и части от Франция

27.12.2020 г. Начало на кампанията за 
ваксиниране в ЕС

Януари — февруари 2021 г. Ваксиниране на 
лица от уязвимите групи

Въведени ограничения със средна тежест: 
вечерен час, затваряне на магазини, 

ограничения в сектора на хотелиерството и 
ресторантьорството и пътуванията

9.3.2020 г. Италия е първата държава —
членка на ЕС, въвела ограничителни мерки

16 3.2020 г. Работата от разстояние става 
норма в институциите на ЕС

Март-май 2020 г. Пълно затваряне и 
ограничителни мерки в целия ЕС, затваряне 

на границите

25.5.2020 г. Комисията започва постепенно 
завръщане към работа от офиса. Възобновяване 
на съдебните заседания в Съда

Май — юни 2020 г. Постепенно облекчаване 
на ограниченията

Юли — септември 2020 г. Увеличаване на 
присъствената работа в офисите на 
институциите (до 30 %)

От юни 2021 г. Постепенно увеличаване на 
присъствената работа
Парламентът се връща в Страсбург за 
пленарната сесия през юни

От средата на октомври 2020 г.
Присъствената работа в институциите е 
ограничена до служители от критично значение

Края на октомври 2020 г. Постепенно 
връщане на ограниченията, включително 

пълното затваряне

Март — април 2021 г. Допълнителни 
ограничения: ограничителни мерки, вечерен 

час, затваряне на магазини, ограничения в 
сектора на хотелиерството и 

ресторантьорството и пътуванията 24.3.2021 г. Отварят центрове за ваксинация на 
служители на ЕС в Брюксел

10.3.2020 г. Първо заседание на Европейския 
съвет чрез видеоконферентна връзка

5.3.2020 г. Пленарната сесия на Парламента
през март се премества в Брюксел

31.12.2019 г. Първи официално регистрирани 
случаи в Китай

20.3.2020 г. Първо видеоконферентно 
заседание на Съвета на ЕС
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07 Институциите се финансират по функция „Администрация“ от 
многогодишната финансова рамка (МФР). Разходите по тази функция през 2020 г. 
възлизат на 10 млрд. евро. Тези разходи са свързани главно с разходи за човешки 
ресурси (заплати, надбавки и пенсии на персонала), които представляват 68 % от 
общата сума. Разходите за сгради представляват около 9 % от административните 
разходи, а за информационни технологии — 4 %. 
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Обхват и подход на одита 
08 Целта на настоящия одит беше да оцени устойчивостта на институциите на 
ЕС — в каква степен са били подготвени, по какъв начин са се справили с 
пандемията от COVID-19 и какви поуки са извлекли. По-специално Европейската 
сметна палата провери дали институциите: 

а) са следвали признати стандарти в своите планове за непрекъснатост на 
дейността и дали тези планове са били адаптирани за смущенията, 
придизвикани от пандемията; 

б) са били в състояние да функционират, да свеждат до минимум смущенията и 
да изпълняват възложените им съгласно Договорите роли; 

в) са извлекли поуки, за да се адаптират към работната среда след COVID-19. 

09 ЕСП се съсредоточи върху взетите от администрациите на институциите на ЕС 
решения за запазване непрекъснатостта на дейността и за предприемане на 
необходимите мерки за това институциите да изпълняват своите роли. Одиторите 
не оцениха действията по политиката на ЕС в отговор на кризата поради COVID-
19, нито законодателството в тази област. 

10 Одитът обхвана решенията, взети от януари 2020 г. (първите мерки за 
ограничаване на пътуванията на служителите до райони със случаи на 
инфектирани) до юли 2021 г. (облекчаването на правилата поради подобряване 
на здравната ситуация). Бяха разгледани важни събития, настъпили след юли 
2021 г., доколкото те са оказали въздействие върху работната среда на 
институциите след COVID-19. 

11 Одитът на ЕСП обхвана четири институции на ЕС: Европейския парламент, 
Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Съда на Европейския съюз. 
Седалището на Парламента е във Франция (Страсбург), като той има офиси и в 
Белгия и Люксембург. Съветът се намира изцяло в Белгия, но през април, юни и 
октомври провежда заседанията си в Люксембург. Отделите на Комисията са 
предимно в Белгия и Люксембург, но нейният Съвместен изследователски център 
има офиси в Германия, Испания, Италия и Нидерландия. Седалището на Съда на 
ЕС е в Люксембург. 
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12 ЕСП разгледа решенията и процедурите на институциите, свързани с техните 
действия в отговор на кризата, както и протоколите от заседанията на органите, 
участващи в управлението на кризи. Одиторите събраха информация от 
съответните административни отдели посредством въпросници и използваха 
проучвания, проведени от институциите, за оценка на нагласата на техните 
служители към въведените мерки. Бяха проведени събеседвания с висши 
ръководители, участващи в управлението на кризата, както и с представители на 
комитетите по персонала. 

13 Нашият доклад е част от поредица от одити, извършени от ЕСП във връзка с 
кризата поради COVID-19. В него се прави първа оценка на въздействието на 
кризата върху функционирането на институциите. ЕСП извърши този одит преди 
края на пандемията, така че заключенията и препоръките ни са навременни и 
уместни, и целят да подпомогнат одитираните институции в подобряването на 
тяхната ефективност и подготвеност в случай на дългосрочни смущения. 
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Констатации и оценки 

Плановете на институциите за непрекъснатост на дейността 
до голяма степен са следвали признатите стандарти и са 
предоставили основа за техния отговор на кризата 

Плановете на институциите за непрекъснатост на дейността са 
следвали признатите стандарти, но не са пригодени за дългосрочни 
смущения или здравни кризи 

14 Ролята на плана за непрекъснатост на дейността (ПНД) е да позволява на 
организацията да реагира на смущения, като същевременно да запазва 
способността си да изпълнява основните си дейности и правни задължения. В 
плана за непрекъснатост на дейността следва да се определят лицата, които да 
отговарят за неговото изпълнение, да се посочат основните дейности на 
организацията, да се вземат предвид установените от организацията рискове и да 
се прави редовна актуализация и тестване5. 

15 Институциите на ЕС са започнали размисъл относно своите политики за 
непрекъснатост на дейността през 2006 г. поради заплахата от пандемията от 
птичи грип H5N1. Необходимостта от всеобхватни политики за непрекъснатост на 
дейността стана още по-остра през 2009 г. — годината на пандемията от свински 
грип H1N1. Тогава междуинституционалната комисия, отговаряща за 
медицинското сътрудничество (междуинституционален медицински съвет — 
IMB), е изчислила, че до 30 % от служителите може да не са на работа поради 
боледуване на самите тях или на членове на техните семейства. 

16 Одитираните институции са изготвили политики и планове за 
непрекъснатост на дейността за първи път в периода 2006—2013 г. В съответствие 
с приложимите стандарти за непрекъснатост на дейността (вж. точка 14) всички 
планове за непрекъснатост на дейността са включвали ясни разпределения на 
ролите и отговорностите, основните дейности, поддържани по време на криза, и 
минималния брой служители, необходими за тях. В плана за непрекъснатост на 
дейността се е предвиждало известно децентрализирано управление на 
инциденти, но всички събития, които оказват въздействие върху дадена 

                                                      
5 ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems – 

Requirements. 

https://www.iso.org/standard/75106.html
https://www.iso.org/standard/75106.html
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институция като цяло, е следвало да се управляват централно в рамките на всяка 
институция от екип за управление при кризи, който обикновено е включвал 
генералния секретар на институцията и представители на нейните 
административни дирекции. Всяка одитирана институция, дирекция или 
генерална дирекция е разполагала със свой собствен план, включващ списък на 
основните дейности, минималните ресурси, необходими за тяхното изпълнение, 
и времето за въстановяване за всяка от тях. Съществувал е и централен план за 
непрекъснатост на дейността за кризисните екипи, който е съдържал стъпките за 
действие в случай на инцидент. 

17 Въпреки че пандемиите и смущенията от тях са били базата за размисъл на 
институциите относно непрекъснатостта на дейността, през 2020 г. в плановете за 
непрекъснатост на дейността вече не се споменават действия в случай на 
пандемии, освен при Съда на ЕС, който е запазил своя план за борба с птичия 
грип в плана си за непрекъснатост на дейността. В него Съдът на ЕС е свързал 
пряко решенията на Световната здравна организация и действията, които 
институцията следва да предприеме. При най-лошия сценарий (риск от смърт на 
служителите) в плана на Съда на ЕС се е предвиждало пълно спиране на 
правораздавателната дейност и затваряне на работните му помещения. 

18 При другите институции пандемиите се споменават в оценките на риска, но 
това не е придружено от потенциални мерки за смекчаване на риска, насочени 
към дългосрочни смущения, или от дългосрочно затваряне на всички помещения. 
Тези институции са разполагали с резервни планове и планове за преместване в 
други сгради, за да се справят с нарушения на дейността за периоди от по 
няколко дни. Не са се предвиждали варианти за едновременно затваряне на 
всички сгради или невъзможност за пътуване до друго работно място. 
Парламентът е предвиждал работа от разстояние в ограничена степен само за 
дейностите, които не биха могли да бъдат преместени в други помещения. 
Медицинските служби на Парламента и на Съвета са разполагали със свои 
собствени планове за борба със заразни болести, но те не са били включени в 
плановете им за непрекъснатост на дейността. 

19 Одитираните институции като цяло са актуализирали редовно своите 
планове за непрекъснатост на дейността. В периода от 2013 г. до януари 2020 г. 
тези планове са тествани и чрез специално разработени учения или по време на 
реални кризи — от незначителни строителни инциденти до терористични атаки 
(Брюксел през 2016 г., Страсбург през 2018 г.). 
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Институциите са доразвили своите планове за непрекъснатост на 
дейността, за да разработят възможни отговори на кризата 

20 За да реагира подходящо при криза, дадена организация е необходимо да 
разполага с органи за вземане на решения относно кризата, чиито правомощия са 
подходящи за ситуацията. Тя също така трябва да поддържа добра комуникация 
със съответните заинтересовани страни и да оповестява своите решения на 
служителите си6. 

21 През втората половина на февруари 2020 г. всички одитирани институции са 
задействали структурите за управление на кризи, определени в техните планове. 
Отделите „Човешки ресурси“ са били ангажирани винаги, което е осигурило 
участието на медицинските служби, макар и непряко. Някои институции са 
адаптирали структурата си за управление на кризи според обстоятелствата, 
възникнали поради COVID-19. 

o Съветът е сметнал, че съставът на неговия екип за управление на кризи не е 
най-подходящият за справяне с кризата от COVID-19. Вместо това той е 
разчитал на работата на управленските екипи на генералните дирекции по 
администрацията, помощта на звената за кореспондентски отношения в 
областта на човешките ресурси на другите отдели, както и на своето главно 
медицинско лице. 

o Главното медицинско лице на Парламента не е било член на екипа на 
институцията за управление на кризи и за непрекъснатост на дейността, а е 
било привлечено като пряк съветник от генералния секретар. 

22 Въвеждането на работа от разстояние е намалило риска от заразяване на 
персонала. Сценарият от 2009 г. на междуинституционалния медицински съвет — 
IMB, при който 30 % от служителите са болни или не са на работа, не се е 
осъществил никога, но достъпът до помещенията на институциите е бил 
ограничен поради националните ограничителни мерки. Според ситуациите, 
предвидени в плановете за непрекъснатост на дейността, институциите е 
трябвало да продължат да изпълняват само основните си дейности. В този случай 
те са били в състояние да продължат да извършват всички свои дейности, но е 
трябвало да решат кои от тях да продължат да извършват на място и кои — 
дистанционно. 

                                                      
6 Пак там. 
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23 В началото на март 2020 г., преди въвеждането на националните 
ограничителни мерки, Съветът е решил да задържи на място само служителите, 
необходими за организирането на заседанията на Съвета. Съдът на ЕС е насърчил 
по-голямото използване на комуникация в писмен вид. В случаите на вече 
планирани присъствени заседания съдиите са били приканени да решат дали е 
могло те да бъдат отложени и ако не би могло, дали срещата може да се замени с 
писмена комуникация под формата на въпроси и отговори. Парламентът и 
Комисията са продължили дейността си на място до средата на март 2020 г. 

24 Институциите обменят информация и си сътрудничат чрез различни 
междуинституционални комитети. Нито една от одитираните институции обаче 
не е имала разпоредби в своите планове за непрекъснатост на дейността относно 
ролите на тези комитети, с изключение на някои общи бележки за 
информирането на другите институции, ако плановете бъдат задействани. 
Изправени пред обща криза, те не са разполагали с форум, предвиден в плана за 
непрекъснатост на дейността, в който да могат бързо да се информират взаимно 
за взетите решения. 

25 През втората седмица на март 2020 г. председателят на един комитет — 
подготвителният комитет по въпроси относно законодателството, в който участват 
представители на всички институции, и който се занимава с въпроси, свързани с 
Правилника за длъжностните лица и условията за наемане на работа, е 
организирал неформална среща за обсъждане на мерките, прилагани във всички 
институции. Тeзи неформални срещи са продължили да се провеждат редовно по 
време на пандемията. Комитетът не разполага с правомощия за вземане на 
решения за институциите, но неформалната мрежа е помогнала частично за 
съгласуването на взетите решения (например как да се процедира с 
междуинституционалното прехвърляне на служители). Поради автономността на 
институциите, различните им задачи и различията в действащите правила в 
държавите членки, всяка институция е следвала различен подход по време на 
кризата. ЕСП установи някои разлики в практиките за управление на човешките 
ресурси, по-специално по отношение на условията, при които е била разрешена 
работа от разстояние извън държавата на месторабота (вж. приложение II). 

26 В допълнение към междуинституционалното сътрудничество институциите 
са поддържали редовни контакти с националните и местните органи в държавите 
членки, за да обсъждат предприетите здравни мерки и тяхното въздействие 
върху функционирането на институциите. 
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27 Институциите са разчитали на някои от каналите за комуникация, 
определени в плановете за непрекъснатост на дейността при краткосрочни 
инциденти (комуникация по електронна поща или текстови съобщения). В края на 
февруари 2020 г. те също така са създали специални интранет страници за 
информиране на персонала относно предприетите мерки и за споделяне на най-
новите медицински съвети. Съобщенията по електронна поща са използвани за 
предаване на информацията, публикувана на интранет страницата, за да се 
постигне максимален обсег на комуникацията. 

Институциите са успели да сведат до минимум смущенията 
в основните си дейности 

Институциите са се адаптирали, за да продължат да изпълняват 
своите роли съгласно Договорите 

28 Всяка от одитираните институции има основна дейност, свързана с ролята, 
която е определена за нея съгласно Договорите, вж. фигура 2. Устойчивостта на 
институциите по време на кризата се е основавала на способността им да 
изпълняват ролята си съгласно Договорите и да спазват установените принципи 
на тяхното функциониране, като например многоезичието7. 

                                                      
7 Вж. член 24 от Договора за функционирането на ЕС, член 55 от Договора за ЕС и 

Регламент № 1/1958. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1645109101023&from=EN
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Фигура 2 — Одитирани институции на ЕС и техните роли 

 
Източник: ЕСП въз основа на членове 14, 16, 17 и 19 от Договора за Европейския съюз. 

Институциите са адаптирали своя процедурен правилник, за да осигурят 
непрекъснатост на работата по време на кризата 

29 В одитираните от нас процедурни правилници на институциите (действащи 
към януари 2020 г.) не бяха взети предвид потенциалните дългосрочни смущения. 
При всички липсваха специални разпоредби за справяне със сериозни 
ограничения на способността на членовете на институцията да изпълняват 
задълженията си. 

30 Парламентът и Съветът разполагат съвместно със законодателни и 
бюджетни правомощия в ЕС8. За да изпълняват своята роля, те трябва да могат да 
обсъждат, изменят и гласуват инициативи по политиките, предложени от 
Комисията. Преди кризата поради COVID-19 тези дейности бяха почти изцяло 
осъществявани чрез присъствени заседания на Парламента, заседания на 
министрите на Съвета или работни групи. След въвеждането на ограничителните 

                                                      
8 Членове 14 и 16 от Договора за Европейския съюз. 

Европейски парламент
Политически контрол и 

консултации

Съвет на Европейския съюз
Създаване на политики и 

координация

Европейска комисия
Правоприлагане, изпълнение, управление и представителство

• Наблюдава прилагането на правото на ЕС под контрола на Съда на Европейския съюз 
• Изпълнява бюджета на ЕС в сътрудничество с държавите членки и управлява програмите 

за финансиране
• Насърчава общия интерес на ЕС и предлага нови инициативи
• Представлява ЕС по време на международни преговори

Съд на Европейския съюз
Съдебен орган

Отговаря за спазването на правото при тълкуването 
и прилагането на Договорите

Участва в споделено изпълнение на 
законодателни и бюджетни функции

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
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мерки и ограниченията за пътуване организацията на тези присъствени заседания 
и изслушвания е станала по-трудна и в някои случаи невъзможна. Процедурните 
правилници на Комисията и на Съда на ЕС са разполагали с повече гъвкавост, като 
са предвиждали варианти, които биха могли да се използват, в случай че 
присъствените заседания не са възможни (вж. каре 1). 

Каре 1 

Процедурен правилник на институциите преди кризата поради 
COVID-19 

Законодателната дейност на Парламента, неговите разисквания и гласувания 
са публични. В процедурния му правилник не са предвидени договорености 
за алтернативно гласуване от разстояние. 

Заседанията на Съвета са открити, когато Съветът обсъжда или гласува 
законодателен акт. На заседания на Съвета се допуска отсъствието на един 
или повече членове: при гласуване един член на Съвета може да гласува от 
името на само един друг член. Писмените процедури са били възможни, но 
само при определени обстоятелства. 

Заседанията на Комисията не са открити за обществеността. Писмените 
процедури са стандартна практика за вземане на решения в Комисията, при 
условие че са изпълнени всички свързани с тях условия. Това е една от 
няколкото възможности, с които разполага институцията за вземане на 
решения, дори ако нейните членове не могат да се срещнат лично. 

В правилата на Съда на ЕС се посочва, че производствата имат както писмен, 
така и устен етап на разглеждане, но устният не е задължителен. Писмени 
отговори могат да се дават и на въпроси в конкретни случаи, което позволява 
на институцията да продължи дейността си, когато не могат да се провеждат 
изслушвания. В процедурния правилник се предвиждат също така срокове за 
представяне на писмените становища и документи. 

31 За да могат институциите да разполагат с необходимата рамка, за да 
продължат да функционират, те е трябвало да адаптират своя процедурен 
правилник (с изключение на Съда на ЕС). На 20 март 2020 г. Парламентът е 
изменил правилата относно гласуването, за да стане възможно дистанционното 
гласуване на пленарните заседания, а на 8 април 2020 г. — дистанционното 
гласуване в комисиите. И накрая той е изменил своя процедурен правилник през 
декември 2020 г., за да въведе мерки във връзка с „извънредни обстоятелства“, с 
които става възможно парламентарните сесии да бъдат отлагани, премествани на 
друго място или провеждани в разделени зали или дистанционно. 
Парламентарните сесии през одитирания период са провеждани с дистанционно 
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гласуване на членовете на ЕП, въпреки че някои от тях са присъствали на място в 
залите. Поради ограниченията за пътуване пленарните сесии са били преместени 
от Страсбург в Брюксел от март 2020 г. до юни 2021 г. 

32 Договореностите за алтернативно гласуване са позволили законодателната 
дейност да продължи. Дистанционното участие е затруднило устния превод 
(поради по-ниското качество на звука и липсата на визуален контакт) и 
времетраенето на заседанията е било намалено, за да се вземе предвид това. 
Въпреки това законодателната дейност на Парламента през 2020 г. и 2021 г. е 
останала почти непроменена спрямо 2019 г. (вж. таблица 1 в приложение I). 

33 Съветът не е изменил своя процедурен правилник, но е въвел временна 
дерогация на 23 март 2020 г., за да улесни използването на писмени процедури 
при определени условия. Институцията е имала нужда от алтернативни 
договорености за приемане, тъй като обсъжданията на равнище министри, 
проведени чрез видеоконферентна връзка, са били считани за неформални 
срещи и поради това на тях не е могло да бъдат приемани официални актове на 
Съвета. Тази дерогация е позволила на Комитета на постоянните представители 
на правителствата на държавите членки (Корепер) да реши, в съответствие с 
приложимите правила за мнозинство за разглеждания акт, да използва писмена 
процедура. На практика е било възможно разглежданият акт да бъде обсъден по 
време на неформални срещи, след което Корепер да реши да използва 
писмената процедура. 

34 Първоначално Съветът е приел дерогацията за месец и я е удължил по 
време на кризата; настоящата дерогация изтича в края на юни 2022 г. Корепер, 
със седалище в Брюксел, е продължил да провежда физически срещи през целия 
период на кризата. Този механизъм е увеличил работното натоварване на 
Корепер, но е позволил на Съвета да запази законодателната си дейност на 
равнище, сходно с това от предходните години (вж. таблица 2 в приложение I). 
При възможност, Съветът е провеждал и физически заседания. 

35 На 22 април 2020 г. Комисията е изменила своя процедурен правилник, за да 
поясни, че заседанията ѝ могат да се провеждат с помощта на системи за 
телекомуникация, позволяващи идентифициране и ефективно участие на 
членовете, за да не бъде прекъсвана дейността на колегиума. Работната 
програма на Комисията за 2020 г. е адаптирана през май 2020 г., за да отрази 
промените в приоритетите, възникнали вследствие на кризата поради COVID-19. 
Около една четвърт от първоначално планираните инициативи по политиките са 
били отложени с три до шест месеца поради пандемията. Успоредно с това 
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Комисията е въвели нови инициативи като политически отговор на кризата, като 
например плана NextGenerationEU (NGEU) (вж. каре 2), предложен паралелно с 
многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

Каре 2 

Приемане на политики по време на криза: планът 
NextGenerationEU (NGEU) 

През май 2020 г. Комисията е представила изменено предложение за МФР за 
периода 2021—2027 г., за да се вземат предвид променените икономически 
обстоятелства, предизвикани от пандемията от COVID-19 (първоначалното 
предложение на Комисията е от май 2018 г.). Във връзка с това предложение 
Комисията е предложила създаването на инструмента за възстановяване 
NextGenerationEU (NGEU) с бюджет от 750 млрд. евро за периода 2021—
2024 г. 

Европейският съвет е провел физически заседания в периода 17—21 юли 
2020 г. (за първи път през 2020 г.) и е постигнал съгласие по позиция относно 
Next Generation EU. Парламентът е обсъдил заключенията на Съвета на 23 
юли 2020 г., като участниците са били в Брюксел, но гласуването се е 
извършило дистанционно. 

Обсъжданията с участието на Парламента, Съвета и Комисията, присъствени 
или дистанционни, са продължили до 10 ноември 2020 г. На 16 декември 
2020 г. предложенията за МФР и за Next Generation EU са били окончателно 
приети (с гласуване с физическо присъствие в Европейския съвет и 
разискване с физическо присъствие и дистанционно гласуване в Парламента). 

36 Дейността на Съда на ЕС основно е по делата, които са повдигнати в него. 
Между 16 март 2020 г. и 25 май 2020 г. Съдът на ЕС е преустановил съдебните 
заседания, тъй като помещенията му са били затворени за служителите. 
Спирането на съдебните заседания не е довело до прекъсване на 
правораздавателната дейност (вж. каре 1). През периода, в който не са 
провеждани съдебни заседания, решенията са се постановявали веднъж 
седмично присъствено от председателя. След възобновяването на съдебните 
заседания Съдът на ЕС е въвел информационна система, която е позволила 
дистанционно участие на заинтересованите страни, които не са могли да пътуват 
до Люксембург. След 25 май 2020 г. институцията не е преустановила отново 
съдебната дейност на място. 
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37 Цялостното въздействие на пандемията от COVID-19 върху съдебната 
дейност на Съда на ЕС е било смесено, тъй като тя е свързана както с работата на 
националните съдилища, които отнасят съдебни случаи до Съда, така и с работата 
на институциите, органите, агенциите и службите на ЕС. През 2020 г. е имало по-
малко нови случаи, отколкото през 2019 г. Броят на висящите дела леко се е 
увеличил, но не и средната продължителност на делата (вж. таблица 4 в 
приложение I). 

Институциите са положили усилия да поддържат многоезичието 

38 Принципът на многоезичието означава, че всички официални езици на 
държавите — членки на ЕС, са официални и работни езици на институциите. За 
спазването на този принцип институциите разчитат на писмени и устни 
преводачи. Ограниченията, свързани с COVID-19, са довели до специфични 
проблеми при устните преводи: кабините за устен превод не са могли да бъдат 
използвани в пълния си капацитет поради изискването за физическо 
дистанциране, а преводачите на свободна практика невинаги са могли да пътуват. 
Преминаването към дистанционни и комбинирани заседания е било 
съпроводено с технически проблеми (вж. точка 32). Въпреки това институциите са 
въвели решения за защита на многоезичието по време на кризата (вж. каре 3). 
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Каре 3 

Многоезичието в контекста на пандемията от COVID-19 

Парламентът е предоставял устен превод на всички езици на ЕС в 
дистанционна среда от 23 март 2020 г. с помощта на специална платформа, с 
която неговите устни преводачи са могли да се свързват и да превеждат от 
всяка точка. Било е възможно устните преводачи да бъдат разположени в 
допълнителни кабини в сградите на Парламента или да превеждат 
дистанционно от друг обект на Парламента или от центрове, създадени в 
някои европейски градове (Лондон, Рига, Виена и Любляна). Например 
устният превод за пленарната сесия в Страсбург е било възможно да бъде 
осигурен дистанционно от Брюксел. 

Съдът на ЕС е разработил собствена система, позволяваща на участниците от 
други места, които се свързват дистанционно, да присъстват на съдебни 
заседания и да използват устен превод в ефир. През май 2020 г. чрез тази 
система е било възможно да бъде предоставен устен превод само на един 
език. От декември 2020 г. устен превод е могъл да бъде предоставян на които 
и да са три езика на ЕС (по искане на страните), а от февруари 2021 г. — до 
пет. 

Съветът е насочил усилията си към предоставяне на устен превод за 
неформални видеоконферентни министерски заседания на всички 
официални езици на ЕС. На всяка държава членка е предоставена по една 
дистанционна връзка за срещата; устните преводачи са работили от кабините 
в сградите на Съвета. За дистанционните срещи на работните групи 
решенията относно устния превод са вземани въз основа на конкретните 
случаи. 

Комисията е осигурила устен превод на трите си работни езика (английски, 
френски и немски) за дейностите на колегиума на своите членове. 

Институциите са изпълнили задължението си за полагане на грижа 
по отношение на служителите и са запазили работния си капацитет 

39 Институциите трябва да осигурят на своите служители условия на труд, които 
отговарят на необходимите стандарти за здраве и безопасност9. За да се запази 
непрекъснатостта на дейността без преустановяване на несъществените 

                                                      
9 Вж. Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за длъжностните лица, 

член 1д. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN
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дейности, институциите е трябвало също така да поддържат на възможно най-
високо равнище наличността и ефективността на работа на персонала. 

Институциите са предприели подходящи мерки за опазване на здравето на 
своите служители и за предотвратяване на инфекциите в техните помещения 

40 Mеждуинституционалният медицински съвет се състои от медицинските 
служители на институциите. Неговата роля е да информира ръководителите на 
административните отдели на институциите по здравни въпроси. От февруари 
2020 г. той е изпратил редица бележки, в които първоначално се е описвало 
развитието на пандемията, а на следващите фази на пандемията се отразява 
постигнатият от неговите членове консенсус по различните мерки, които е 
трябвало да бъдат въведени, за да се осигури безопасността на служителите в 
офисите, и се предоставя информация за насоките относно използването на 
психологическа помощ и ваксинациите. 

41 От служителите, завръщащи се от рискови райони през февруари 2020 г., е 
поискано да работят дистанционно, за да се ограничи рискът от заразяване, а 
институциите са насърчили уязвимите служители да работят дистанционно от 
втората седмица на март 2020 г. През одитирания период 
междуинституционалният медицински съвет е препоръчвал работата от 
разстояние като начин за прекъсване на заразяването с вируса. 

42 На фигура 3 са показани данни за промяната в присъствието на служителите 
за одитирания период, събрани при проведения от всяка институция мониторинг: 

o докато държавите членки са поддържали ограничения на движението 
(пролетта на 2020 г., зимата на 2020—2021 г.), институциите са правили това 
и са ограничили броя на служителите в офисите, като са разрешили 
присъствието само на служителите, които са били от съществено значение; 

o когато националните ограничения са били постепенно премахнати (юни 
2020 г. и отново от пролетта на 2021 г.), институциите са разрешили 
присъствието на по-голям брой служители в своите помещения, ако 
присъствието им на място е било необходимо за подпомагане на основните 
дейности (като сесии, заседания и изслушвания); 

o в периоди, когато здравната ситуация се е подобрявала (през лятото и есента 
на 2020 г.), институциите също са насърчили служителите, които са съобщили 
за трудности при работа от разстояние, да работят от офиса. 
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Фигура 3 — Институциите са адаптирали присъствието в офисите 
според здравната ситуация 

 
* Показателят за строгост на ограниченията OxCGRT отчита строгостта на политиките за затваряне 
и ограничаване, с които се намаляват контактите между хората. Той е представен на цветна скала 
от зелено (без ограничения) до червено (ограничителни мерки). 

Източник: ЕСП въз основа на данни от сайта Our World in Data (брой хоспитализирани пациенти), 
показателя за строгост на ограниченията, разработен от Оксфорд и информация от одитираните 
институции (мониторингът е различен в различните институции). 

43 За да се осигури безопасността на служителите, които са работили на място, 
институциите са въвели протоколи (физическо дистанциране, почистване, носене 
на маски) въз основа на препоръките на междуинституционалния медицински 
съвет, собствените си медицински служби и националните органи. Случаите на 
заразени с COVID-19 (сред служителите, изпълнителите и посетителите) са били 
проследявани от медицинската служба на всяка институция, за да се намали 
рискът от инфекции на работното място. Парламентът също така е предложил да 
се извършват тестове на място. 

Регистрирано присъствие в офисите

Показател за строгост на ограниченията(*)

Белгия

Люксембург

Съд

Комисия

Съвет

Парламент

Няма 
данни

12 % 21 %
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31 %

11 %

36 %
19 %

29 %

9 % 12 % 12 %

22 %
7 %

18 % 21 %

4 %
17 %

30 % 24 %
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7 %

17 %

COVID-19 в Белгия и Люксембург 
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https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker
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44 От пролетта на 2021 г. институциите са насърчавали своите служители да се 
ваксинират, като или са създали свои центрове за ваксинация със съгласието на 
местните власти (в Брюксел), или са информирали служителите си как да се 
включат в националните кампании за ваксиниране (Люксембург и други 
държави). Институциите са следвали правилата на съответните държави членки 
относно ваксинацията и достъпа до работното място. Парламентът, въз основа на 
препоръка на междуинституционалния медицински съвет, е надхвърлил 
националните правила и е въвел изискване за представянето на цифров COVID 
сертификат за получаването на достъп до работните помещения от ноември 
2021 г. 

Институциите са подкрепили благосъстоянието на своите служители и са 
спомогнали за приспособяването им към новите условия на труд 

45 Преди тази криза броят на служителите на ЕС, които работят редовно от 
разстояние, е бил нисък: тази възможност е била предложена на лингвистите и 
преводачите от 2009 г. насам в повечето институции и е била разширена за 
всички служители, отговарящи на условията, след 2016 г., отначало в Парламента 
и Комисията. През декември 2019 г. Комисията е докладвала, че около 25 % от 
нейната работна сила (8 000 души) понякога е използвала възможността за 
работа от разстояние. Когато институциите са въвели задължителна работа от 
разстояние в средата на март 2020 г., повечето от служителите им не са 
използвали преди това тази възможност. 

46 За да се поддържа работната ефективност на служителите, институциите са 
въвели различни курсове за обучение относно работата от разстояние и новите 
ИТ инструменти, които са били въведени. Те са обърнали специално внимание на 
предоставянето на обучение и подкрепа за ръководители на средно равнище, за 
да могат те да управляват екипите си дистанционно, както и на подобряването на 
условията на работа от вкъщи (вж. приложение II). 

47 Работното присъствие на служителите по време на кризата се е увеличило по 
ред причини. Данните, които ЕСП получи от Съвета и Комисията, показват, че през 
2020/2021 г. служителите са отчели повече работни часове, отколкото през 
предходните години. Всички институции са отчели намаляване на броя на дните, 
в които са ползвани краткосрочни отпуски по болест. Налице е също намаляване 
на броя на служителите на непълно работно време във всички институции 
(основно при тези, които работят на 80 %, 90 % или 95 % от пълното работно 
време). 
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48 Одитираните институции са позволили на служителите да работят от 
разстояние извън държавата на месторабота10 като извънредна мярка в отговор 
на обстоятелствата (изолация, необходимост да се полагат грижи за роднини). 
Тази възможност е била предоставяна при определени условия. По отношение на 
Парламента възможността за работа от разстояние извън държавата на 
месторабота е целяла да позволи на служителите да полагат грижи за своите 
близки и затова е придружена от изискване за работа на непълно работно време 
и от съответното намаление на заплатата (вж. приложение II). Начинът, по който 
институциите са провеждали мониторинг на броя на служителите, използващи 
тази възможност, е различен, но въпреки това отчетените като цяло стойности са 
ниски: не повече от 2 % от служителите на Парламента са я използвали 
едновременно; 3 % в Съда на ЕС; около 5 % в Комисията (където е имало 
ограничение от 10 дни годишно) и 5,8 % в Съвета (мониторинг само през май-юни 
2021 г.). Тази извънредна мярка постепенно е била преустановена в края на 
2021 г. 

Институциите са ускорили разгръщането на съществуващите 
проекти за модернизация, но цифровизацията на 
административните услуги продължава да бъде предизвикателство 

49 За да се запази ефективността на работа на служителите по време на 
кризата, институциите е трябвало да положат усилия, за да могат служителите да 
разполагат с необходимите инструменти за работа от разстояние. Необходимо е 
било да се намерят алтернативни решения на физическите срещи. Тези решения 
е трябвало да бъдат сигурни и адекватни, за да позволяват на институциите да 
изпълняват както спомагателните си задачи, така и основните си дейности. 
Наложило се е да бъдат въведени административни процеси, адаптирани за 
работа от разстояние, като се е разчитало в по-голяма степен на работни процеси 
без документи на хартиен носител. 

Въпреки нееднаквата степен на готовност институциите са дали бързо 
възможност на служителите да работят от разстояние 

50 От 2016 г. насам институциите постепенно разширяват възможността за 
работа от разстояние, така че да обхванат всички служители (вж. точка 45). 
Успоредно с това те са започнали също да предоставят на служителите 
оборудване, с което да могат да работят дистанционно: с работен преносим 

                                                      
10 Вж. Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за длъжностните лица, 

член 20. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN
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компютър с достъп до виртуална частна мрежа (VPN) или лиценз за виртуална 
настолна инфраструктура (VDI), за да могат те да се свързват с работната си среда 
от лично устройство. 

51 През януари 2020 г. институциите са разполагали с различно преносимо ИТ 
оборудване за своя персонал. Над 90 % от служителите в Съвета и Комисията са 
разполагали с корпоративни преносими компютри. И двете институции са 
разполагали с достатъчно лицензи за VPN (постоянни или спешни), които да 
предоставят на целия си персонал. Те са имали и ограничен брой лицензи за VDI. 

52 Парламентът и Съдът на ЕС са били в процес на внедряване на своите 
програми за ИТ мобилност, когато се е случило преминаването към работа от 
разстояние. През 2019 г. Съдът на ЕС е ускорил програмата си с цел тя да бъде 
завършена до пролетта на 2020 г. Целта на Европейския парламент е била да 
приключи предоставянето на преносими компютри на служителите до края на 
парламентарния мандат 2019—2024 г. До средата на март 2020 г. около 35 % от 
служителите на Парламента и 71 % от служителите на Съда на ЕС вече са били 
оборудвани с решения за VPN или VDI, което им е позволило да работят от 
разстояние. Всички служители са имали достъп до своята служебна 
кореспонденция чрез инструменти за електронна поща. 

53 Парламентът и Съдът на ЕС са ускорили предоставянето на преносими 
компютри. И двете институции са приоритизирали услугите от критично значение, 
например регистрите на Съда на ЕС, за разпространението на хардуер, като също 
са увеличили броя на наличните лицензи за VDI (за служителите, които все още не 
са били оборудвани с корпоративни преносими компютри). До май 2020 г. 95 % 
от служителите им са имали възможност да работят дистанционно чрез VPN 
достъп или лиценз за VDI, а до края на юни 2020 г. всички служители са 
разполагали с необходимото оборудване. 

54 Всички институции е трябвало и да увеличат капацитета на своята 
инфраструктура, за да отговорят на нарасналия брой на връзките. През първите 
седмици след преминаването към работа от разстояние служителите са 
съобщили за някои проблеми, свързани с качеството и стабилността на връзките, 
но до април 2020 г. повечето от тях са били решени. Броят на въпросите, 
отправени към бюрата за техническа помощ на институциите, е намалял 
значително от април 2020 г., тъй като служителите са свикнали с използването на 
инструментите за работа от разстояние, а капацитетът на интернет връзката се е 
увеличил. 
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Кризата е ускорила внедряването на инструменти за сътрудничество в облак и 
конкретни решения за видеоконферентна връзка, но това е довело до 
предизвикателства, свързани със защитата на данните и сигурността 

55 ИТ инструментите за сътрудничество позволяват на служителите да работят 
заедно, без да се намират в една и съща зала. Терминът обхваща набор от 
инструменти — от решения за видеоконферентна връзка до платформи за обмен 
и редактиране на документи в реално време. Институциите са използвали някои 
от тези инструменти отпреди кризата: Комисията например е използвала сайтове 
за сътрудничество от 2013 г. Във всички институции съществуват сходни решения 
за работа с видеоконферентна връзка. Те обикновено са осъществявани от 
специално оборудвани зали за организирането на срещи между самите 
институции и с външни заинтересовани страни. 

56 Услугите в облак нарастват в световен мащаб от 2016/2017 г. насам. Те 
предлагат нови възможности за сътрудничество, тъй като при тях не съществува 
ограничение от физическата инфраструктура. От 2019 г. някои институции тестват 
инструменти, достъпни в облак, включително решения за видеоконферентна 
връзка с функции за сътрудничество (споделяне и редактиране на документи). 
Използването на услуги „в облак“ също е свръзано с рискове по отношение на 
сигурността и защитата на данни в сравнение с инфраструктурата на място11. 

57 Одитираните институции имат различни оценки на рисковете за защитата на 
данните и ИТ сигурността, свързани с инструментите за сътрудничество в облак, 
което ги накара да вземат различни решения относно тяхното внедряване. 
Решението по делото Schrems II12 от юли 2020 г. и последвалата препоръка на 
Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)13 да не се въвеждат 
нови услуги, включващи предаването на лични данни извън ЕС, са добавили 
допълнителни ограничения за вида инструменти за сътрудничество, които 

                                                      
11 Специален доклад 05/2022 на ЕСП „Киберсигурност на институциите, органите и 

агенциите на ЕС“. 

12 Дело C-311/18 — Facebook Ireland и Schrems, 16.7.2020 г., с което се обявява за 
недействително решението на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ 
относно предаването и обработването на лични данни. 

13 Вж. стратегическите насоки на Европейския надзорен орган по защита на данните 
(ЕНОЗД) за институциите на ЕС от октомври 2020 г.: ЕНОЗД силно насърчава 
институциите, органите, службите и агенциите на ЕС да гарантират, че всички нови 
операции по обработване или нови договори с доставчици на услуги не включват 
предаване на лични данни на Съединените щати. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_BG.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CE7CD716DE99214B334A22BDC921092C?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2148551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/2020-10-29_edps_strategy_schremsii_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/2020-10-29_edps_strategy_schremsii_en_0.pdf
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институциите биха могли да използват. Институциите, използващи базирани в 
САЩ услуги „в облак“ и инструменти за видеоконферентна връзка, е трябвало да 
преразгледат договорите си с доставчиците си, за да гарантират адекватно ниво 
на защита на данните (вж. каре 4). 

Каре 4 

Внедряване на решения за вътрешнa и междуинституционалнa 
видеоконферентна връзка 

Комисията e продължила с планираното предоставяне за всички служители 
на нови инструменти с функции за сътрудничество в облак, които е въвела за 
първи път, но е договорила с доставчика си да следи, че предаването на 
данни е в съответствие с решението по делото Schrems II. Освен това тя е 
добавила свои допълнителни нива на защита. 

Съветът не е извършил пълно внедряване на инструмента за 
видеоконферентно провеждане на вътрешни заседания, а го е оставил като 
пилотен проект до приключването на оценка на въздействието и на 
управлението на риска за информационната сигурност. 

Парламентът не е извършил пълно внедряване на тези инструменти и ги е 
оставил като пилотни проекти до завършването на преглед от страна на 
ЕНОЗД. 

Съдът на ЕС е решил да не продължава с по-нататъшно внедряване на 
каквито и да било инструменти за сътрудничество в облак и е запазил 
предишния си софтуер за видеоконферентна връзка. Той също така е 
преразгледал договора с доставчика на този софтуер, за да гарантира 
спазването на решението. 

В резултат на това за ежедневните си спомагателни дейности институциите 
използват два различни вида инструменти за видеоконферентна връзка: 
базирани в облак или в помещения. Тези два вида инструменти са 
оперативно съвместими, което дава възможност институциите все пак да 
могат да взаимодействат помежду си. 

58 Институциите са внедрили също конкретни решения за видеоконферентна 
връзка, за да могат основни дейности като парламентарни дебати, заседания на 
Съвета, срещи на колегиума на членовете на Комисията и съдебни изслушвания 
да се провеждат дистанционно. Ограничителните мерки са ускорили 
изпълнението на проекти за видеоконферентни връзки за основните дейности в 
институциите. 
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59 Като част от своя портфейл от проекти в областта на информационните 
технологии за периода 2019—2021 г. Парламентът е обмислил как да организира 
конференции изцяло от разстояние, както за участниците, така и за публиката, с 
всички опции на присъствена конференция, като устен превод и интерактивни 
дискусии. През март 2020 г. той е бил в процес на избор на доставчик за този 
проект, когато е взето решението за преминаване към работа от разстояние и е 
трябвало да се направи бърз избор на инструмент. 

60 Парламентът вече е бил в състояние да предложи на членовете на ЕП 
необходимата инфраструктура за провеждане на заседания на комисиите и 
пленарни сесии дистанционно, със симултанен превод една седмица след 
началото на ограничителните мерки в Белгия (вж. каре 3). Той е положил усилия 
за адаптиране на избрания инструмент и неговите функционални възможности 
към нуждите на институцията. Когато пленарните сесии в Страсбург са били 
възобновени след юни 2021 г., това е позволило на институцията да намали броя 
на служителите, които пътуват дотам, тъй като устният превод е можел да се 
извършва от всяко място. Инфраструктурата, която стои зад инструмента, 
използван от Парламента, е изцяло в облак. 

61 Съветът е решил в полза на различен софтуер, като е избрал инструмент, 
който е могло да се използва както чрез услуги „в облак“, така и чрез локален 
сървър, и е позволявал пълен контрол на връзките за срещите на министрите. 
През януари 2021 г. Съветът е приел план за създаване на платформа за 
видеоконферентни връзки за обсъждане на чувствителна или класифицирана 
информация до ниво на поверителност „EU SECRET“, тъй като съществуващият 
софтуер е можел да се използва само за некласифицирана, нечувствителна 
информация. Информацията от класифициран или чувствителен характер е 
следвало да се разглежда на място в офисите. 

62 Парламентът и Съветът са избрали базирани в Европа (ЕС или ЕАСТ) 
дружества, работещи съгласно разпоредбите на ЕС за защита на данните, за 
услуги за видеоконферентна връзка, което е позволило провеждането на 
парламентарните дебати и заседанията на Съвета. Съдът на ЕС не е използвал 
услуги в облак (вж. каре 4). Вместо това той е разработил свое собствено решение 
за видеоконферентна връзка за изслушванията въз основа на вече 
съществуващия софтуер (вж. каре 3). 
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Въпреки подобренията преходът към цифровизация на административните 
процеси продължава да се извършва и понастоящем 

63 За да могат спомагателните дейности, по-специално в областта на финансите 
и човешките ресурси, да продължат да се извършват без прекъсване или 
забавяне, институциите е трябвало да цифровизират своите работни процеси. 
Преди кризата поради COVID-19 равнището на цифровизация на 
административните процеси е било различно в отделните институции: 
използвани са инструменти като електронни фактури и електронни подписи, 
както и работни процеси без документи на хартиен носител, но с различни нива 
на използване. 

64 Електронните процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни 
обществени поръчки) се използват от 2009 г. насам чрез платформата e-PRIOR. 
Тази платформа позволява също на доставчиците да издават фактури по 
електронен път на своите клиенти. Електронните фактури насърчават 
използването на цифровите финансови работни процеси, тъй като се обработват 
автоматично. Не всички доставчици обаче използват тази услуга и институциите 
не ги насърчават активно, което означава, че електронното фактуриране не се 
използва навсякъде в институциите. 

65 Електронните фактури представляват 57 % от фактурите, получени от Съвета 
през 2019 г. В Съда на ЕС делът на електронните фактури през 2019 г. е бил 60 %. 
Смущенията, причинени от въведените ограничения за ограничаване на 
разпространението на COVID-19, са засегнали и доставчиците на институциите, 
което е довело до преминаване към електронни фактури. Съветът и Съдът на ЕС 
са посочили нетно увеличение на броя на получените електронни фактури, което 
достига 74 % от всички фактури в двете институции през 2020 г. Парламентът и 
Комисията не са наблюдавали дела на електронните фактури, получени от 
техните институции. Парламентът е адаптирал своите правила за управление на 
фактурите, така че да може да приема и фактури в електронен формат, дори ако 
те не са били изпратени чрез e-PRIOR. 
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66 Настоящата правна рамка за електронните подписи датира от 2014 г.14 По-
голямото използване на електронни подписи в институциите на ЕС се свързва с 
по-широкото използване на електронното управление на документи, в това число 
и управлението на досиетата на служителите. 

67 Преди кризата електронните подписи са били използвани във всички 
институции, с изключение на Съда на ЕС, с различни степени на сертификация 
според от необходимостта. Широкото въвеждане на работа от разстояние и 
необходимостта от създаване на работни процеси без документи на хартиен 
носител са насърчили тяхното използване. Степента на използването им обаче е 
различна за различните институции. Съветът например е приемал електронни 
подписи от доставчиците си и подписва поръчките за покупка в хартиен формат. 
Комисията е започнала въвеждането на сертифицирани електронни подписи, 
използвани при подписването на договори, и е ускорила това по време на 
кризата. Тъй като Съдът на ЕС не е използвал електронни подписи по-рано, той 
първоначално е използвал електронна поща за валидиране на решенията на 
отдел „Човешки ресурси“ по време на кризата. По-късно той е подписал 
споразумение с Комисията за използването на инструмента EU Sign (управлявана 
от Комисията услуга за електронни подписи), което му е позволило да използва 
сертифициран електронен подпис до края на 2021 г. По време на одита в 
Парламента и в Съвета постепенно се въвеждаха квалифицирани електронни 
подписи. 

Извършва се оценка на ефективността на новите начини на 
работа в работната среда след кризата 

Оценката е по-напреднала при основните дейности, отколкото при 
спомагателните дейности 

68 Устойчиви са тези организации, които имат способността да извличат поуки 
от кризата и да бъдат по-стабилни след нея15. За това е необходимо да се 
извлекат поуки от всички аспекти на реакцията при криза. Също така е важно 
организацията да определи добрите практики, въведени по време на кризата, 
които ще продължат да бъдат полезни и след края на кризата. 

                                                      
14 Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и 

удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. 

15 GUID 5330 — Guidance on Auditing Disaster Management. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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Институциите са започнали да извличат поуки на ранен етап 

69 След премахването на ограниченията през пролетта на 2020 г. одитираните 
институции са започнали анализ за извличането на поуки от действията си в 
отговор на кризата, предизвикана от COVID-19. Този ранен анализ е бил 
съсредоточен върху управлението на кризата и начина, по който институциите са 
следвали плановете си за непрекъснатост на дейността. 

70 При нито един от анализите не са установени сериозни слабости в начина, по 
който институциите са управлявали и реагирали на кризата. Поуките от 
пандемията от COVID-19 са включени в дейностите по оценка на риска, 
проведени от институциите през 2021 г., които са обхванали в по-голяма степен 
риска от липса на персонал поради пандемията в сравнение с предходните 
години. Институциите са предложили работата от разстояние като смекчаващо 
действие за намаляване на този риск. 

71 От май 2020 г. институциите са провели проучвания сред служителите за 
обратна информация относно различни аспекти на действията в отговор на 
кризата (комуникация, въведени здравни мерки) и относно желанията и 
очакванията на служителите за бъдещата организация на работа, по-специално 
по отношение на работата от разстояние, след като стане възможно завръщането 
в офисите. С развитието на ситуацията институциите са провели допълнителни 
проучвания и са се консултирали с ръководителите. 

По отношение на основните си дейности институциите считат, че 
взаимодействията са по-добри при работа на място 

72 Одитираните институции са въвели нови начини за провеждане на 
основните си дейности (вж. точки 58—62), като разчитат в по-голяма степен на 
използването на видеоконферентни връзки и нови инструменти за 
сътрудничество. От месец май 2020 г. членовете на Комисията са се върнали към 
провеждането на присъствени седмични заседания, като са счели, че те са по-
подходящи за политически дискусии. В началото на 2022 г. Парламентът, Съветът 
и Съдът на ЕС все още са били в процес на размисъл до каква степен новите 
начини на работа ще бъдат запазени след пандемията, но вече са взели някои 
решения, въз основа на оценка на ефикасността на новите начини на работа за 
основните дейности на институциите. 
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73 През 2021 г. председателят на Парламента е започнал размисъл по широк 
кръг въпроси относно Парламента след пандемията от COVID-19, наречен 
„Преосмисляне на парламентарната демокрация“. Използването на 
дистанционно гласуване при нормални обстоятелства, когато Парламентът може 
да се свиква, но някои членове на ЕП са възпрепятствани да присъстват, все още 
се обсъжда към момента на приключване на настоящия одит, по препоръка на 
целевите групи на членовете на ЕП, участващи в този размисъл. Заключенията на 
тези целеви групи показват, че членовете на ЕП считат, че парламентарният дебат 
е с по-високо качество, когато се провежда лично. 

74 Наред с това администрацията на Парламента е подписала ново 
споразумение с устните преводачи на свободна практика, което им е позволило 
да работят от къщи и от центрове в държавите членки, в резултат на което се е 
подобрило наличието на устни преводачи за някои езици. Администрацията 
обмисля дали да продължи устните преводи от разстояние за пленарната сесия в 
Страсбург, което би позволило да се намали броят на служителите, пътуващи до 
там. 

75 Съветът също е заключил, че физическите заседания на министрите са по-
ефективни от виртуалните. Както е показано в таблица 2 в приложение I, по-
голямата част от заседанията (56 %) са били проведени на място през 2020 г. 
въпреки въведените ограничения. За срещите на високо равнище, като например 
тези на Европейския съвет (държавни или правителствени ръководители на 
държавите — членки на ЕС), физическият формат се счита за по-ефективен от 
всички заинтересовани страни. Това предпочитание към заседанията на място се 
потвърждава от факта, че правилата, улесняващи използването на писмените 
процедури, са замислени като временна дерогация, а не като постоянни 
изменения. След края на дерогацията писмените процедури ще продължат да се 
използват в съответствие с условията от процедурния правилник. Въпреки това 
Съветът възнамерява да запази възможността за дистанционно провеждане на 
неформални срещи, в т.ч. и на дискусии с чувствителна или класифицирана 
информация (вж. точка 61), включително неофициални срещи на министри или 
работни групи, в допълнение към срещите на място, тъй като това би позволило 
провеждането на спешни консултации и обмен на информация. 

76 Съдът на ЕС също счита, че въпреки че дистанционното участие е полезно, то 
не е изцяло равностойно на изслушването на място и следва да се запази само 
като възможност за случаите, когато даден участник е възпрепятстван да 
присъства лично. 
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Работата от разстояние навлиза по-широко в институциите, но нейната 
целесъобразност в условията след кризата все още се оценява 

77 Работата от разстояние и ИТ инструментите в подкрепа на новите начини на 
работа са въведени отпреди избухването на пандемията от COVID-19. При 
подготовката за работа след пандемията от COVID-19 институциите са разширили 
използването на работата от разстояние, но тяхната оценка на нейната 
ефикасност и пригодност в некризисна среда все още не беше приключила по 
време на одита, тъй като кризата все още не беше отминала. 

78 През май 2021 г. Съдът на ЕС е провел проучване, в което е помолил 
служителите и ръководителите да оценят кои работни договорености са били 
най-подходящи за техните задачи. Резултатите показват, че по-малко от 
половината от служителите (40 %) са счели, че са работили по-ефективно при 
работа от разстояние, отколкото при работа от офиса, по задачи, свързани с 
изготвянето на документи, а 37 % не са отчели разлика. По отношение на задачи, 
изискващи взаимодействие с колеги или за обучение, само няколко респонденти 
са посочили, че предпочитат да ги извършват от вкъщи. Парламентът и Комисията 
не са провели такова проучване, преди да преразгледат своите правила за работа 
от разстояние. По време на одита Парламентът все още извършваше оценка на 
ефикасността на по-широкото използване на работа от разстояние, а Комисията 
финализираше своя нов набор от правила (вж. каре 5). Съветът е приел своите 
правила за работа от разстояние непосредствено преди началото на епидемията 
от COVID-19 и не е счел за необходимо да ги преразгледа. Нито една от 
одитираните институции не е предлагала работа от разстояние на пълно работно 
време на своите служители (вж. приложение III). 
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Каре 5 

По-широко използване на работата от разстояние в институциите 

През септември 2021 г. Парламентът е въвел нови правила, позволяващи на 
служителите да работят дистанционно един, два или три дни в седмицата. 
Към момента на приключване на настоящия одит одобрението на работа от 
разстояние за повече от един ден седмично се прилага само за период от 
шест месеца в някои служби, което отразява необходимостта от оценка на 
ефикасността на тези правила за работа при обстоятелства, несвързани с 
COVID-19. 

Правилата на Съвета за работа от разстояние са тествани само за кратък 
период от време в нормална работна среда. Тези правила са позволили 
служителите да работят дистанционно до 80 % от работното време и към 
момента на приключване на одита нямаше план те да бъдат коригирани. 

Комисията възнамерява да предложи на своите служители възможност да 
работят дистанционно до 60 % от работното време. 

Според проведено проучване, през септември 2021 г. Съдът на ЕС е избрал 
основан на конкретни задачи подход към работата от разстояние, като е 
поверил изпълнението на ръководните кадри въз основа на техните нужди и 
задачите, които служителите трябва да изпълнят. 

79 Работата от разстояние извън държавата на месторабота, която е била 
разрешена или удължена като част от мерките за грижа за служителите (вж. точка 
39), пак би била възможна в определена степен, съгласно правилата за работната 
среда след пандемията от COVID-19 в някои институции (вж. приложение III). 
Въпреки че тази мярка основно е в отговор на искания от служителите, 
институциите не са извършили оценка на ефикасността на продължаването ѝ. 

Въздействието на новите договорености за работа върху бюджета и 
околната среда не се оценява последователно във всички 
институции 

80 През последните години институциите на ЕС са опитали да ограничат 
административните разходи и да реализират икономии чрез по-ефикасни начини 
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на работа16. Освен работата от разстояние и ИТ мобилността, плановете отпреди 
COVID-19 за нови начини на работа са включвали създаването на нови 
разпределения на работните помещения, въвеждането на общи офисни 
пространства и намаляването на броя на самостоятелните офиси. Тези варианти 
предлагат допълнителни възможности за икономии, както и намаляване на 
въглеродния отпечатък на институциите. 

81 Промените в начина на работа по време на пандемията от COVID-19 са 
засегнали административните разходи на институциите по различни начини (вж. 
фигура 4). 

o Разходите, свързани с пътуване, са намалели значително. 

o Разходите за информационни технологии са се увеличили поради 
допълнителните инвестиции, необходими за подпомагане на работата от 
разстояние. Размерът на увеличението е функция от инвестициите, 
необходими на всяка институция (основно за оборудване или за създаване 
на нови решения за видеоконферентна връзка). 

o Разходите за сгради са били по-ниски в едни отношения (сигурност, 
комунални услуги), тъй като сградите са били предимно празни, но по-високи 
в други (почистване) поради протоколите във връзка с COVID-19. 
Строителните дейности (в Парламента и Комисията) са продължили, но в 
някои случаи с преработени планове поради очакваното въздействие на 
новите начини на работа. Някои институции са използвали остатъчните 
средства от неизцяло усвоени бюджетни редове за закупуване на 
използваните сгради (Парламент) или за авансови плащания по заеми (Съд 
на ЕС). 

                                                      
16 Специален доклад 15/2019 на ЕСП „Изпълнение от Комисията на пакета от мерки от 

2014 г. за реформи в условията, засягащи персонала — големи икономии, но не без 
последици за служителите“. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_15/SR_Staff_reform_EN.pdf
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Фигура 4 — Въздействие на пандемията от COVID-19 върху 
разходите за сгради, информационни технологии и пътните разходи 
на институциите (в млн. евро) 

 
Източник: ЕСП въз основа на изпълнението на бюджета за 2020 г., представено в бюджета на ЕС 
за 2022 г. Пътните разходи са за служителите и членовете. Придобиването на сгради от 
Парламента през 2021 г. с пренесени бюджетни кредити от 2020 г. не е включено. 

82 Одитираните институции са докладвали за икономиите, реализирани 
вследствие на пандемията от COVID-19, в своите годишни отчети за дейността за 
2020 г. Тъй като обаче те се отнасят главно до сградите и пътуванията, които взети 
заедно представляват около 10 % от подфункцията за административните 
разходи в бюджета на ЕС, въздействието им върху административните разходи е 
ограничено. Институциите все още не са представили предложения за това как 
тези икономии могат да станат по-постоянни с прилагането на повече нови 
начини на работа. 

По-широкото използване на заседания от разстояние води до потенциални 
икономии от пътните разходи 

83 Парламентът възнамерява да продължи да използва устен превод от 
разстояние, което ще намали необходимостта устните преводачи да пътуват (вж. 
точка 74). Потенциалните икономии от това решение не са оценени от 
Парламента и в бюджета си за 2022 г. институцията не е планирала значително 
намаляване на пътните разходи спрямо бюджета за 2020 г. преди началото на 
COVID-19. Освен устните преводачи, постигнатият напредък по отношение на 

2019 г.

2020 г. увеличени разходи
намалени разходи

(в млн. евро)

Пътуване

ИТ

Сгради

Съвет
на ЕС

Съд
на ЕС

Европейски 
парламент

Европейска 
комисия

4,5
1,1

0,8
0,4

90,1
40,7

62,4
16,5

44,1
55,1

27,8
29,8

178,5
204,1

212,2
239,2

58,8
54,1

74,8
76,6

251,2
287,3

437,6
518,1
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видеоконферентните връзки също би могъл да позволи на институцията да 
намали броя на помощния персонал, който пътува до Страсбург за пленарните 
заседания, което ще даде възможност за допълнителни икономии. Последният 
анализ на разходите, свързани с пътуванията за пленарната сесия, е направен 
през 2013 г. Тогава разходите за командировки на устни преводачи до Страсбург 
са били 3,1 млн. евро годишно (12 % от общия размер на пътните разходи до 
Страсбург), а разходите за командировки на други служители — 12,3 млн. евро 
годишно17. 

84 Пътуванията не представляват значителен разход за Съвета и са свързани с 
основната му политическа дейност в по-голяма степен, отколкото със 
спомагателните дейности. Институцията възнамерява да продължи да провежда 
неофициални заседания от разстояние като част от обичайния си начин на работа 
(вж. точка 75). Очаква се новите начини на работа да окажат отражение върху 
разходите за пътуване, но все още не е извършена оценка на степента на тази 
промяна. 

85 В съответствие със своята стратегия за екологизиране Комисията 
възнамерява да се възползва от новите начини на работа и насърчава 
служителите си да пътуват само когато не могат да се провеждат заседания от 
разстояние. От бюджетна гледна точка общият бюджет за командировки (на 
служителите и членовете на Комисията) за 2022 г. е намалял с 22 % в сравнение с 
2019 г. 

86 Разходите на Съда на ЕС за пътувания са много ниски. Въпреки това 
институцията планира да постигне намаление от 17 % през 2022 г. в сравнение с 
2019 г. 

С изключение на Комисията, институциите не са взели решения за значителни 
промени в своите стратегии за сградния фонд 

87 Структурата на собствеността на сградите на институциите варира в 
зависимост от институцията и местоположението18. В зависимост от това дали 
институциите притежават сградите или ги наемат, те нямат едни и същи 
финансови ограничения или еднакви стимули за намаляване на офис 

                                                      
17 Aнализ на потенциалните икономии за бюджета на ЕС в случай на централизиране на 

дейностите на Европейския парламент. 

18 Специален доклад № 34/2018 на ЕСП „Помещения за служебно ползване на 
институциите на ЕС“. 

https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_BG.pdf
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пространството с цел постигане на икономии. Работата от разстояние оказва 
въздействие върху средния процент на заетост в помещенията. По-широкото 
използване на работата от разстояние след пандемията би могло да доведе до 
допълнително намаляване на средната площ на заетите офиси в институциите. 

88 Парламентът притежава по-голямата част от своите сгради. Той е приел 
настоящата си стратегия за сградния фонд през 2018 г. Институцията не е взела 
решение за намаляване на офис пространството в Брюксел, но като част от 
политиката си за консолидиране на собствеността върху сградите си тя е 
придобила (за 74,9 млн. евро) сграда, която преди това е наемала в близост до 
централните си сгради, като е използвала остатъчни средства от бюджета за 
2020 г. В Люксембург плановете за строителство на сградата KAD II са били 
допълнително изменени, отчасти за да се вземат предвид промените в работните 
практики. Парламентът е решил да не продължава с някои части от проекта, 
чиито разходи са били оценени от него на 18,6 млн. евро (4 % от общите разходи). 

89 Съветът притежава всички използвани служебни помещения. По време на 
настоящия одит Съветът обмисляше нова стратегия за сградния фонд. 

90 Структурата на работните помещения на Комисията е по-разнообразна от 
тази на другите институции, като сградите са притежавани, наети или с 
дългосрочен наем. Тя също така е институцията с най-голям портфейл от 
недвижими имоти и като такава има повече възможности за икономии. 
Въвеждането на нови начини на работа в Комисията е започнало отпреди 
пандемията от COVID-19 и институцията е решила да доразвие концепцията в 
последствие. Стратегията на Комисията за сградния фонд за периода 2022—
2030 г. за Брюксел предвижда намаляване с 25 % на офис площта, заемана до 
2030 г., и намаление с една трета на разходите (общо 73,1 млн. евро за периода 
2021—2030 г.). Тези планове са въз основа на допускането, че най-малко 20 % от 
служителите ще работят дистанционно и че споделените офиси по дейности 
постепенно ще заменят самостоятелните офиси. Досега не е взето решение за 
значително намаляване на работните помещения за офисите на Комисията в 
Люксембург, но в стратегията за местните сгради се планира използването на 
офис пространства по дейности. 
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91 Политиката на Съда на ЕС е да придобива собственост върху сградите, които 
използва. Правилата за работа от разстояние, приети през юли 2021 г., ще 
позволят този тип работа да навлезе по-широко, отколкото преди, но по време на 
одита институцията не планираше да преразгледа стратегията си за сградния 
фонд в краткосрочен план, като предпочита да изчака няколко години, за да 
оцени нуждите, породени от новите начини на работа. 

Възможностите по отношение на въздействието върху околната среда не са 
ясно определени 

92 Промените в договореностите за пътуване и структурата на сградите, както и 
по-широкото използване на работата от разстояние, дават възможност на 
одитираните институции да намалят въздействието върху околната среда. Те 
всички са наясно с това, но са го отразили по различно време в своите стратегии в 
областта на околната среда. 

93 В края на 2019 г. Парламентът е приел редица показатели, свързани с 
околната среда, за мониторинг на своята дейност в тази област. В следващата 
междинна оценка (декември 2020 г.) е представено въздействието на новите 
начини на работа, въведени по време на пандемията, със сценарии за това как 
институцията може да се възползва от тях, по-специално за намаляване на 
емисиите от транспорта. Основната цел на стратегията на Комисията за 
екологизиране е да се постигне неутралност по отношение на климата до 2030 г. 
чрез намаляване на офис пространството, използване на сгради с ниско 
потребление на енергия, подобряване на енергийната ефективност (технически 
подобрения и промени в поведението) и намаляване на емисиите от 
пътуванията. За да изпълни последното, Комисията е предоставила калкулатор на 
емисиите в платформата, която използва за управление на професионалните 
пътувания. 
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Заключения и препоръки 
94 Европейската сметна палата заключава, че институциите на ЕС са доказали 
своята устойчивост в контекста на пандемията от COVID-19. Тяхната реакция е 
била бърза и гъвкава и те са се възползвали от инвестициите в цифровизацията, 
извършени преди това. Те обаче все още не са изготвили пълна оценка на 
степента, в която новите начини на работа, въведени в отговор на пандемията от 
COVID-19, могат да бъдат ефективни или да доведат до икономии в работната 
среда след кризата. 

95 ЕСП установи, че плановете на институциите за непрекъснатост на дейността 
отпреди началото на кризата поради COVID-19, са следвали установените 
стандарти. Те обаче са предназначени да се справят с краткосрочни събития със 
силно въздействие, а не с дългосрочните смущения, причинени от COVID-19 
(точки 14—19). 

96 Кризата поради COVID-19 не е включена в модела на смущенията, 
предвидени в плановете на институциите за непрекъснатост на дейността. 
Институциите са запазили частта от своите планове за непрекъснатост на 
дейността, която е била приложима, и са ги адаптирали към особеностите на 
пандемията от COVID-19, за да организират реакцията си своевременно. В 
плановете им за непрекъснатост на дейността не е включен форум, където 
институциите да могат да се консултират бързо помежду си относно решенията за 
действия в отговор на кризата. За да постигнат известна съгласуваност на 
мерките, които са приложили, институциите са надградили съществуващите 
структури за обмен на информация и са успели да намалят различията в своите 
действия. Тяхната автономност, различните роли и различните национални 
правила, с които е трябвало да се съобразят, са ограничили възможността за 
предприемане на еднакви действия (точки 20—27). 

Препоръка 1 — В плановете за непрекъснатост на дейността 
да се включат дългосрочните смущения и 
междуинституционалното сътрудничество 

Институциите следва да използват опита от действията си в отговор на кризата, 
предизвикана от COVID-19, и да включат мерки, насочени към дългосрочните 
смущения, в плановете си за непрекъснатост на дейността. В плановете следва да 
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се включат и договорености за междуинституционално сътрудничество в случай 
на събития, засягащи всички институции. 

Целеви срок за изпълнение — първо тримесечие на 2023 г. 

97 ЕСП установи, че гъвкавият отговор на кризата от страна на институциите им 
е позволил да сведат до минимум възникналите смущения. При необходимост те 
са адаптирали своя процедурен правилник, проявили са гъвкавост при 
адаптирането на начините на работа, за да могат да изпълняват основните си 
дейности, и са продължили да изпълняват възложените им съгласно Договорите 
роли. Те са успели да приемат важни политически инициативи, както и 
многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., и са продължили да 
издават съдебни решения на равнище, подобно на това отпреди COVID-19 (точки 
28—38). 

98 Институциите са предприели мерки за опазване на здравето на своите 
служители и за поддържане на непрекъснатостта на дейността. Те са следвали 
медицинските съвети на междуинституционалния медицински съвет и са покрили 
или надхвърлили минимума, изискван от националното законодателство на 
съответните държави членки. Мерките, въведени за подпомагане на персонала 
(оборудване, обучение, социални мерки), са били ефективни за поддържане на 
работата по време на кризата (точки 39—48). 

99 В началото на кризата институциите са разполагали с различни нива на 
оборудване, за да позволят на своите служители да работят дистанционно, но 
всяка институция е успяла да оборудва целия си персонал с решения за 
дистанционна работа в рамките на шест седмици (точки 49—54). Институциите са 
се възползвали добре от инструментите за сътрудничество. Конкретните 
изисквания и предизвикателствата, свързани със защитата на данните, 
сигурността и поверителността са накарали институциите да внедрят тези 
инструменти с различно темпо и да изберат различни доставчици (точки 55—62). 
Договореностите за работа, въведени по време на пандемията от COVID-19, са 
увеличили необходимостта от работни процеси без документи на хартиен 
носител в институциите на ЕС. При цифровизацията на работните процеси е 
имало напредък, но прилагането ѝ, наред с решения като електронното 
фактуриране и квалифицирания електронен подпис, е било нееднакво в 
отделните институции. Въпреки направените подобрения административните 
услуги все още не са напълно цифровизирани. По-специално за електронните 
фактури не всички институции наблюдават или насърчават вътрешното им 
използване (точки 63—67). 
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Препоръка 2 — Да се развие допълнително 
цифровизацията на административните услуги 

Институциите следва да надграждат опита от действията си в отговор на кризата 
поради COVID-19 и да цифровизират допълнително своите административни 
услуги чрез: 

а) ускоряване на внедряването на работни процеси без документи на хартиен 
носител и по-широко използване на електронните подписи, включително 
сертифицираните електронни подписи; 

б) наблюдение и разширяване на използването на електронни фактури. 

Целеви срок за изпълнение — последно тримесечие на 2023 г. 

100 Институциите са започнали да извличат поуки на ранен етап от кризата и 
през цялото време са продължили да обмислят работната среда след COVID-19 
(точки 68—71). ЕСП установи, че всички одитирани институции, които са въвели 
начини за извършване на основните си дейности от разстояние, са стигнали до 
сходно заключение — заседанията от разстояние са резервно решение в периоди 
на смущения или извънредни ситуации и могат да бъдат полезни за определени 
цели, като например спешни консултации и обмен на информация, но те не могат 
да заменят присъствените заседания за основните дейности в дългосрочен план 
(точки 72—76). Институциите са увеличили възможностите за работа от 
разстояние в правилата, които са разработили за работната среда след 
пандемията от COVID-19. Въпреки че засиленото използване на дистанционна 
работа е демонстрирало своите ползи в кризисна ситуация, нейната ефикасност в 
сравнение с начините за работа отпреди COVID-19 невинаги е била оценявана за 
периодите без криза (точки 77—79). 

101 Кризата, предизвикана от COVID-19, е оказала ограничено финансово 
въздействие върху институциите в краткосрочен план, тъй като икономиите, 
направени в някои области на разходите, като например пътуванията, са били 
използвани за финансиране на инвестиции в ИТ. Промените в договореностите за 
работа са били ускорени от кризата и всички институции очакват след COVID-19 
управлението на пътуванията и сградите да бъде различно. Институциите обаче 
не са оценявали последователно потенциалните икономии, осъществени в 
резултат от новите начини на работа. Също така институциите все още не 
оценяват систематично въздействието на новите начини на работа върху техните 
политики в областта на околната среда (точки 80—93). 
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Препоръка 3 — Да се извърши оценка на пригодността на 
новите начини на работа в работната среда след 
пандемията от COVID-19 

В своята оценка на новите начини на работа в работната среда след пандемията 
от COVID-19 институциите следва: 

а) да оценяват целесъобразността на дистанционните и комбинираните 
заседания в сравнение с присъствените заседания и да приемат насоки 
относно дистанционните условия в зависимост от дейността; 

б) да оценяват въздействието на работата от разстояние и да адаптират 
правилата за периода след COVID-19, ако е необходимо; 

в) да наблюдават и докладват относно въздействието върху бюджета на новите 
начини на работа, по-специално по отношение на сградите; 

г) да наблюдават и докладват относно въздействието на новите начини на 
работа върху околната среда. 

Въз основа на тези оценки институциите следва да вземат решения за 
възможните промени при своите нови договорености за работа. 

Целеви срок за изпълнение — второ тримесечие на 2024 г. 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав V с ръководител Тони Мърфи — 
член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 14 юни 2022 г. 

 За Европейската сметна палата 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Председател 
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Приложения 

Приложение I — Въздействие на пандемията от COVID-19 върху дейностите на институциите, 
одитирани от ЕСП 
В таблиците по-долу е показано въздействието на кризата поради COVID-19 върху основните дейности на одитираните институции. 

Таблица 1 — Дейност на Европейския парламент в цифри (2018—2021 г.) 

 
Брой на пленарните сесии Средна 

продължителност на 
пленарната сесия 

Брой на гласовете 

 

Месечни сесии 
(четиридневни 
месечни сесии, 

които обикновено 
се провеждат в 

Страсбург) 

Кратки сесии 

(двудневни 
месечни сесии, 
провеждани в 

Брюксел) 

Часове Законодателни 
текстове 

Незаконодателни 
текстове 

2018 г. (пълна година) 12 3 32 ч. 08 мин. 258 301 

2019 г. (пълна година) 11 5 24 ч. 09 мин. 364 182 

2020 г. (пълна година)* 11 6 15 ч. 29 мин. 202 182 

2021 г. (до 11.2021 г.) 10 2 28 ч. 24 мин. 185 224 
Източник: По данни на ЕП (Генерална дирекция за председателството и Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС). * Изчисление на ЕСП. 
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Таблица 2 — Дейност на Съвета в цифри (2018—2020 г.) 

Заседание 2018 г. 2019 г. 
2020 г. 

Общо Присъствено С видеоконферентна 
връзка 

Срещи на високо 
равнище 15 17 23 15 8 

Съвети 75 80 116 31 85 

Корепер 117 124 154 152 0 

Корепер, член 50 
(Брексит) 29 28 3 3 0 

Работни групи 4 304 3 706 2 790 1 538 1 252 

Работна група по 
член 50 (Брексит) 61 28 0 0 0 

Общо 4 601 3 983 3 086 1 739 1 345 
Източник: ЕСП въз основа на Годишния отчет за дейността на ГД „Организационно развитие и служби“ за 2020 г. 
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Таблица 3 — Дейност на Европейската комисия в цифри (2018—2021 г.) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой приети актове 
(общо) 

9 668 9 255 9 706 10 163 

от които актове във 
връзка с пандемията 

от COVID-19 
Няма данни 1 372 

(14,1 %) 
1 102 
(10,8 %) 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията. 
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Таблица 4 — Съдебна дейност в цифри (2017—2021 г.) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. Средна стойност 
за 2017—2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Въведени дела (за двете юрисдикции) 1 656 1 683 1 905 1 748 1 582 1 720 

Организирани съдебни заседания (Съд) 263 295 270 276 157 107 

Организирани съдебни заседания (Общ съд) 333 333 255 307 227 240 

Приключени дела (за двете юрисдикции) 1 594 1 769 1 739 1 701 1 540 1 723 

Приключени дела (Съд) 699 760 865 775 792 772 

Приключени дела (Общ съд) 895 1 009 874 926 748 951 

Висящи дела (Съд) 912 1 001 1 102 1 005 1 045 1 113 

Висящи дела (Общ съд) 1 508 1 333 1 398 1 413 1 497 1 428 

Средна продължителност на производствата (Съд) 16,40 
месеца 

15,70 
месеца 

14,40 
месеца 15,50 месеца 15,40 

месеца 
16,60 

месеца 

Средна продължителност на производствата (Общ съд) 16,30 
месеца 

20,00 
месеца 

16,90 
месеца 19,00 месеца 15,40 

месеца 
17,30 

месеца 
Източник: ЕСП въз основа на годишните отчети за дейността на Съда на ЕС за периода 2017—2020 г. и отговори на въпросника на ЕСП. 
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Приложение II — Мерки, въведени в подкрепа на работата от разстояние на персонала по време 
на пандемията от COVID-19 до края на 2021 г. 

Мярка Парламент Съвет Комисия Съд на ЕС 

Допълнително 
ИТ оборудване 

Да 
2 326 екрана, 2 069 

клавиатури и 1 968 мишки 
(към ноември 2020 г.). 

Да 
Пакети Home Office (екран, 
клавиатура, док-станция), 
предоставени от ноември 

2020 г. 

Да 
Ноември 2020 г.: възстановяване 

на разходи за екрани (до 
150 евро) 

Юни 2021 г.: ИТ комплекти (док-
станция, клавиатура, мишка). 

Да 
Около 1 000 ИТ пакета 

(екран, клавиатура, док-
станция), предоставени от 

май 2021 г. 

Допълнително 
оборудване 

(мебели) 

Да 
378 ергономични стола, 

предоставени от ноември 
2020 г. 

Не 

Да 
От ноември 2020 г.: 

възстановяване на разходи за 
екрани (до 200 евро). 

Да 
Около 600 офис стола, 

предоставени през март 
2021 г. 

Поети разходи 
за комуникация 

Да 
40 евро на месец Не Не Не 

Работа от 
разстояние 

извън 
държавата на 
месторабота 

При надлежно обосновани 
обстоятелства (семейство, 

здраве), като непълно 
работно време с временно 

преустановяване на 
надбавките за експатриране 
или за пребиваване в чужда 

държава. 
Прекратена на 31.12.2021 г. 

С разрешение от 
ръководството и ако е в 

интерес на службата. 
Стандартните правила 
позволяват 160 дни за 

кариера плюс 5 дни 
годишно. 

При надлежно обосновани 
обстоятелства (семейство, 

здраве). 
В допълнение към горното: 
2020 г.: 10 дни, свързани с 

коледните празници. 
2021 г.: 10 дни, свързани с най-

малко 5 дни отпуск. 

При надлежно обосновани 
обстоятелства (семейство, 

здраве) и по време на 
празници (Великден, 

Коледа, летен отпуск). 
След септември 2021 г.: 

Само при надлежно 
обосновани обстоятелства. 

Източник: ЕСП въз основа на информация от институциите. 
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Приложение III — Правила на одитираните институции за работа от разстояние за периода след 
пандемията от COVID-19 

Парламент Съвет Комисия Съд на ЕС 

Правила в сила от септември 
2021 г. 

Служителите могат да работят 
дистанционно в част от 
работното си време: 

o 20 % (по право, без да е 
необходимо одобрение от 
ръководителя); 

o 40 % (с одобрение от 
ръководителя); 

o 60 % (с одобрение от 
ръководителя). 

Одобрението се дава за шест 
месеца или една година и 
може да бъде подновявано. 

Работа от разстояние извън 
държавата на месторабота не е 
разрешена. 

Правила в сила от 
февруари 2020 г. 

Служителите могат 
да работят 
дистанционно до 
80 % от времето си. 

Разрешена е работа 
от разстояние извън 
държавата на 
месторабота до пет 
дни годишно, както и 
допълнителни 160 
дни през цялата 
кариера на 
служителя, с 
одобрение от 
ръководителя. 

Правила, приети през март 2022 г. 

Служителите могат да работят 
дистанционно по право до 20 % от 
времето си. 

Максималната разрешена работа 
от разстояние е 60 %, с одобрение 
от ръководителя. 

Разрешена е работа от разстояние 
извън държавата на месторабота 
до 10 дни годишно, свързани с 
най-малко пет дни отпуск, и с 
одобрение от ръководителя. 

При изключителни обстоятелства 
Генерална дирекция „Човешки 
ресурси“ на Комисията може да 
разреши един месец след 
консултация с прекия ръководител 
на служителя, който може да бъде 
подновен при същите условия. 

Правила, приети през юли 2021 г., 
в сила от второто тримесечие на 
2022 г. 

Работата от разстояние е 
разрешена във всички служби. 

Точните условия (задачи, 
минимално присъствие в офиса, 
максимален срок на разрешението 
за работа от разстояние) се 
определят от висшето ръководство 
във всяка служба. 

Работата от разстояние подлежи 
на одобрение от ръководителя. 

Работата от разстояние извън 
държавата на месторабота се 
разрешава с одобрение от 
ръководителя, ако това е 
обосновано, за ограничен период 
от време и ако е в интерес на 
службата. 

Източник: ЕСП въз основа на информация от институциите. 
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Съкращения 
ЕНОЗД: Европейски надзорен орган по защита на данните 

Корепер: Комитета на постоянните представители на правителствата на 
държавите — членки на ЕС 

МФР: Многогодишна финансова рамка 

ПНД: План за непрекъснатост на дейността 

СЗО: Световна здравна организация 

Съд на ЕС: Съдът на Европейския съюз 

Член на ЕП: Член на Европейския парламент 

CPQS: Подготвителен комитет по въпроси, свързани с Правилника за 
длъжностните лица (Comité préparatoire des questions statutaires) 

ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия 

IMB: Междуинституционален медицински съвет 

NGEU: Инструмент за финансиране NextGenerationEU 

VDI: Виртуална настолна инфраструктура 

VPN: Виртуална частна мрежа 
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Речник на термините 
Виртуална настолна инфраструктура: Настолна среда, поддържана на централен 
сървър и предоставена на персонални компютри и други устройства. 

Виртуална частна мрежа: Система, позволяваща на потребителите достъп до 
защитена мрежа от разстояние чрез интернет. 

Е-фактура: Фактура, която се издава, изпраща и получава в структуриран 
електронен формат, който позволява автоматична обработка. 

Компютърни услуги в облак: Дистанционна обработка и съхранение на данни 
чрез интернет. 

Корепер: Комитет на представителите на държавите членки, отговарящ за 
подготовката на работата на Съвета на Европейския съюз. 

Сертифициран електронен подпис: Електронен подпис, който съгласно правото 
на ЕС има същата правна сила като саморъчния подпис, без възможност за 
отхвърляне. 

Член на институциите на ЕС: Лице, което е било назначено или избрано в орган 
за вземане на решения на институция на ЕС. 
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Отговори на институциите 
 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

Хронология 
 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

 

  

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61688
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61688
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Одитен екип 
Специалните доклади на ЕСП представят резултатите от нейните одити на 
политики и програми на ЕС или теми, свързани с управлението, в конкретни 
бюджетни области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да 
окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или 
съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите 
промени, както и политическия и обществения интерес. 

Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав V 
„Финансиране и административно управление на ЕС“, с ръководител Tony Murphy 
— член на ЕСП. Одитът беше ръководен от члена на ЕСП Marek Opioła, с 
подкрепата на Kinga Wisniewska-Danek, ръководител на неговия кабинет, и 
Bernard Witkos, аташе в кабинета; Colm Friel — главен ръководител; Marion 
Kilhoffer — ръководител на задача; Andreas Dürrwanger, Tomasz Kokot и Nikolaos 
Kylonis — одитори. Jesús Nieto Muñoz и Alexandra Mazilu предоставиха подкрепа 
за графичното оформление. Richard Moore предостави езикова подкрепа. 

 

От ляво надясно: Nikolaos Kylonis, Jesús Nieto Muñoz, Marion Kilhoffer, 
Marek Opioła, Kinga Wisniewska-Danek, Tomasz Kokot, Colm Friel. 
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АВТОРСКИ ПРАВА 
© Европейски съюз, 2022 г. 

Политиката на ЕСП относно повторната употреба е определена в Решение № 6-
2019 на Европейската сметна палата относно политиката за свободно достъпни 
данни и повторната употреба на документи. 

Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), 
създаденото от ЕСП съдържание, притежавано от ЕС, е лицензирано по Creative 
Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че като правило 
повторната употреба е позволена, при условие че са посочени първоначалните 
източници и всички извършени промени. Лицето, което използва информацията 
на ЕСП повторно, следва да не изменя първоначалния смисъл или послание на 
документите. ЕСП не носи отговорност за последствия, възникнали в резултат на 
повторната употреба. 
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съдържание изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на 
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на авторските права. 

Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като 
патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са 
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Уебсайтовете на всички институции на Европейския съюз, включени в домейна 
europa.eu, съдържат препратки към сайтове на трети страни. Тъй като ЕСП не 
контролира съдържанието им, моля, запознайте се с тяхната политика за 
поверителност на данните и с политиката за авторските права. 

Използване на логото на ЕСП  

Логото на ЕСП не може да бъде използвано без предварително разрешение. 
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Одитът оцени устойчивостта на институциите на ЕС в 
контекста на пандемията от COVID-19 — по какъв начин са се 
справили и какви поуки са извлекли. Европейската сметна 
палата заключи, че въпреки че плановете за непрекъснатост 
на дейността на институциите са били пригодени за 
краткосрочни смущения и е имало различни нива на 
подготвеност, институциите са показали устойчивост в 
контекста на кризата поради COVID-19, благодарение на 
бързата и гъвкава реакция и извършените преди това 
инвестиции в областта на цифровизацията. Те обаче трябва да 
оценят по-добре новите начини на работа, въведени в 
отговор на пандемията от COVID-19, в условията след кризата. 
ЕСП препоръчва на институциите да вземат предвид в 
плановете си за непрекъснатост на дейността дългосрочните 
смущения, да развият допълнително цифровизацията на 
административните услуги и да извършат оценка на 
пригодността на новите начини на работа след пандемията от 
COVID-19. 

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, 
втора алинея от ДФЕС. 
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