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

02 В настоящия документ са обобщени одитните резултати на ЕСП за 
финансовата 2017 година по отношение на 41 агенции и други органи (агенции) 
на ЕС, които сме оправомощени да проверяваме. В Годишния доклад на ЕСП 
относно агенциите на ЕС за 2017 г.2 се прави цялостен обзор на създадените 
агенции и се представят подробни резултати от извършените от нас годишни 
одити на тези агенции.  

03 Като цяло, извършеният от нас одит на агенциите за годината, приключила 
на 31 декември 2017 г., потвърждава положителните резултати, докладвани през 
предишни години. Чрез декларациите за достоверност, които изготвихме за 
всяка агенция, ние предоставихме: 

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

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

o одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността 
на плащанията, свързани с отчетите, за всички агенции, с изключение на 
отрицателното одитно становище за EASO.  

04 Въпреки това съществуват възможности за подобрение. Те са описани 
в частта обръщане на внимание и други въпроси, както и в констатациите от 

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

за дейността, годишните доклади относно изпълнението на бюджета на ЕС, специалните 
доклади, обзорните доклади и становищата относно новоприети или изменени законодателни 
актове на ЕС или други решения с отражение върху финансовото управление 
(www.eca.europa.eu). 

2 Годишният доклад относно агенциите на ЕС заменя предходните специфични годишни 
доклади за агенциите. 
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одита, които не са в противоречие с изразените от Сметната палата 
становища. 

Одитният екип 

 

Четвърти ред (от ляво надясно): Peter Eklund (одитор), Ausra Maziukaite (асистент), Satu Levela 
(одитор), Tomas Mackevicius (аташе), Eddy Struyvelt (ръководител на задача) 

Трети ред (от ляво надясно): Mindaugas Pakstys (ръководител на кабинет), Севдалина Тодорова 
(одитор), Niamh Carey (секретар), Christine Becker (одитор), Helder Vasco Travado (одитор), Flavia Di 

Marco (одитор), Arunas Juozulynas (ръководител на задача) 

Втори ред (от ляво надясно): Ornella Menetto (асистент), Nora Veres (асистент), Rimantas Sadzius 
(член на ЕСП), Светослава Ташкова (одитор) 

Първи ред (от ляво надясно): Rebecca Aquilina (стажант), Julio Cesar Santin Santos (одитор), Hans 
Christian Monz (ръководител на задача), Friedemann Zippel (главен ръководител), Andreja 
Pavlakovic Milosavljevic (ръководител на задача), Andrea Ferraris (ръководител на задача) 

Не присъстват на снимката: Bob De Blick (одитор), Roberto Sanz Moratal (одитор). 
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Какво одитира Сметната палата 
05 Агенциите на ЕС са самостоятелни правни субекти, създадени с акт на 
вторичното законодателство и изпълняващи технически, научни или управленски 
задачи, които подпомагат институциите на ЕС при създаването и изпълнението на 
политики. Дейността на агенциите е особено видима в държавите членки и има 
съществено влияние върху политиките и вземането на решения, както и върху 
изпълнението на програмите в области от голямо значение за ежедневния живот 
на гражданите на ЕС, като например здравеопазване, безопасност, сигурност, 
свобода и правосъдие. В настоящия обобщаващ доклад агенциите са посочени 
със съкращенията на пълните им наименования, които са представени в списъка 
на акронимите в края на документа. 

06 В зависимост от техните задачи и устройство могат да бъдат разграничени 
три вида агенции на ЕС: децентрализирани агенции, изпълнителни агенции на 
Комисията и други органи. Основните характеристики на всеки вид са описани по-
долу. Броят на агенциите се е увеличил с течение на времето и през 2017 г. те са 
41, както е представено на фигура 1. 
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Фигура 1 — Увеличение на броя на агенциите 

 

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

Източник: ЕСП. 

07 Изпълнителните агенции се намират в двете седалища на Комисията — 
Брюксел и Люксембург. Децентрализираните агенции и другите органи са 
разположени в 23 различни държави членки на ЕС, както е видно в списъка на 
акронимите и на фигура 2. 
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Фигура 2 — Местонахождение на агенциите в държавите членки 

 

* След решението на Обединеното кралство да напусне ЕС, на заседанието по общи въпроси 
(член 50) на 20 ноември 2017 г. Съветът реши да премести агенциите EMA и EBA съответно 
в Амстердам и Париж през 2019 г. 

Източник: ЕСП. 

Децентрализираните агенции работят в областта на 
конкретни нужди на политиките 

08 32-те децентрализирани агенции3 играят важна роля за изготвянето 
и изпълнението на политиките на ЕС, особено по отношение на задачите от 
техническо, научно, оперативно и/или регулаторно естество. Тяхната цел е да 
отговорят на конкретни нужди на политиките и да засилят сътрудничеството 
между ЕС и правителствата на държавите членки, като обединяват технически 
и специализиран опит от двете страни. Тези агенции са създадени за неограничен 
период от време с регламенти на Съвета или на Европейския парламент и Съвета 

                                                      
3 Cedefop, Eurofound, EEA, ETF, EMA, EMCDDA, CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA, FRA, EASA, ЕОБХ, 

EMSA, Евроюст, ECDC, ENISA, ERA, Фронтекс, GSA, CEPOL, EFCA, ECHA, EIGE, ACER, BEREC, 
Европол, EASO, EBA, EIOPA, ESMA, eu-LISA. 
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Изпълнителните агенции на Комисията изпълняват 
програми на ЕС 

09 На шестте изпълнителни агенции на Комисията4 са поверени задачи по 
управлението и изпълнението на една или няколко програми на ЕС. Те имат 
ограничен период на действие.  

Другите органи имат специфични правомощия 

10 Трите други органа са EIT, Евратом и SRB. Институтът EIT със седалище 
в Будапеща е независим децентрализиран орган на ЕС, който обединява 
академични, научноизследователски и бизнес структури с цел стимулиране на 
иновационния капацитет на ЕС чрез предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ. Институтът е създаден за неограничен период. Агенция Евратом със 
седалище в Люксембург е създадена за неограничен период от време с цел да 
подпомага целите на Европейската общност за атомна енергия. Съветът за 
преструктуриране (SRB) със седалище в Брюксел е основният орган на Единния 
механизъм за преструктуриране в Европейския банков съюз. Неговата мисия е да 
осигурява организирано преструктуриране на изпадналите в затруднение банки 
с възможно най-малко отражение върху реалната икономика и публичните 
финанси за държавите членки на ЕС и в по-широк план.  

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

11 Общият бюджет за 2017 г. на всички агенции (с изключение на SRB) възлиза 
на около 3,5 млрд. евро (за 2016 г. — 3,4 млрд. евро), което се равнява на около 
2,7 % от общия бюджет на ЕС за 2017 г. ( за 2016 г. — 2,4 %), както е показано на 
фигура 3. Освен това, бюджетът на SRB за 2017 г. възлиза на 6,6 млрд. евро (за 
2016 г. — 11,8 млрд. евро). В него се включват и вноските от кредитните 
институции за Единния фонд за преструктуриране. 

12 Бюджетите на децентрализираните агенции и другите органи обхващат 
разходите за персонал и административните и оперативните разходи, докато 
изпълнителните агенции изпълняват програми, финансирани от бюджета на 
Комисията, а собствените им бюджети (с общ размер около 241 млн. евро) 

                                                      
4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, Chafea, EASME. 
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обхващат само разходите за персонал и административните разходи. 
Оперативните разходи на Комисията, които са извършени от шестте 
изпълнителни агенции през 2017 г., възлизат на около 6,8 млрд. евро, т.е. над два 
пъти повече от общия бюджет на всички други агенции, взети заедно, 
с изключение на SRB. 

Фигура 3 — Източници на финансиране на агенциите за 2017 г. 

 

Източник: Общ бюджет на ЕС за 2017 г. и бюджети на агенциите за 2017 г.; съставени от ЕСП. 

13 Повечето агенции, в т.ч. изпълнителните агенции, се финансират почти 
изцяло от общия бюджет на ЕС. Останалите се финансират частично или изцяло от 
такси и от преки вноски от участващите държави. Като цяло от общия бюджет на 
ЕС се отпускат около 2,5 млрд. евро, а около 1 млрд. евро се финансират от такси 
и преки вноски от участващите държави. На фигура 4 е показана разбивка на 
агенциите според размера на получените средства от бюджета на ЕС.  
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изпълняван от 

изпълнителните 
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агенциите от бюджета 

на ЕС обхваща 
служителите и 

административните 
разходи на агенциите

6,8 млрд. 
евро

6,6 млрд. 
евро

2,5 млрд. 
евро

Такси и други 
вноски

Общ бюджет на 
SRB
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Фигура 4 — Агенции, според размера на финансирането от бюджета 
на ЕС 

 

Източник: Агенции на ЕС; съставено от ЕСП. 

6,6 млрд. евро
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14 Вноските от бюджета на ЕС в размер на 2,5 млрд. евро се финансират от 
различни функции на МФР5, както е показано на фигура 5. Агенциите с най-
значително увеличение на бюджета през 2017 г. са GSA и EIT, които се финансират 
по функция 1а от МФР (Конкурентоспособност за растеж и работни места), 
и Фронтекс, EMA и EASO, финансирани по функция 3 от МФР (Сигурност 
и гражданство). 

Фигура 5 — Финансиране на агенциите от общия бюджет на ЕС по 
функции от МФР 

 

В таблицата не са включени SRB, CdT, EUIPO и CPVO. 

Източник: Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. и бюджети на 
агенциите за 2017 г.; съставени от ЕСП. 

                                                      
5 Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. 

Функция 2 
от МФР

Функция 4 
от МФР

Функция 5 
от МФР

Функция 
1а от МФР

Устойчив растеж — природни ресурси Глобална Европа Администрация

Конкурентоспособност за 
растеж и работни места

Сигурност и 
гражданство

Функция
3 от МФР

1,568 млрд. евро 846 млн. евро
ACER

BEREC
CEDEFOP

EACEA
EASA

EASME
EBA

ECHA
EIOPA

EIT
EMSA
ENISA
ERA

ERCEA
ESMA

EU-OSHA
EUROFOUND

GSA
INEA
REA

CEPOL
CHAFEA

EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA

EUROJUST
EUROPOL

FRA
FRONTEX

87 млн. евро
EEA

EFCA

20 млн. евро
ETF

0,1 млн. евро
EURATOM

Общо: 2,5211 млрд. евро 
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15 В края на 2017 г. в агенциите работят около 11 000 служители6 (през 2016 г. 
— 10 300) — около една шеста от общия брой на персонала на институциите 
и агенциите на ЕС. Разбивката на общия брой служители по агенции е 
представена на фигура 6. 

                                                      
6 Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители 

и командировани национални експерти. 
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Фигура 6 — Брой служители по агенции в края на 2017 г. 

 

Източник: Агенции на ЕС; съставено от ЕСП. 

Численост на служителите
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Констатации на ЕСП 

Одитни становища без резерви относно надеждността на 
отчетите на всички агенции 

16 Сметната палата изрази одитни становища без резерви относно отчетите на 
всички 41 агенции. Сметната палата счита, че тези отчети дават вярна представа 
във всички съществени аспекти за тяхното финансово състояние към 31 декември 
2017 г., както и за резултатите от тяхната дейност и за паричните потоци за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на 
приложимите финансови регламенти и счетоводните правила, приети от 
отговорния счетоводител на Комисията7.  

Параграфите „Обръщане на внимание“ имат основно 
значение за разбирането на отчетите 

17 За EASO Сметната палата подчертава факта, че критичната ситуация, 
свързана с човешките ресурси в Службата, се влошава експоненциално. 
Понастоящем Службата не разполага с административния капацитет да запълни 
големия брой свободни работни места. Като цяло състоянието на човешките 
ресурси поражда значителен риск за продължаването на операциите на Службата 
в настоящия им мащаб. 

18 В случая на SRB Сметната палата обръща внимание на факта, че вноските 
в Единния фонд за преструктуриране се изчисляват въз основа на информация, 
предоставена на SRB от кредитните институции чрез съответните национални 
органи за преструктуриране. Регламентът за Единния механизъм за 
преструктуриране обаче не предвижда цялостна и последователна рамка за 
контрол, която да осигурява надеждността на тази информация. Освен това 
Сметната палата отбелязва, че методологията за изчисляване на вноските, 
определена от правната рамка, е твърде сложна и води до риск от неточности. По 
причини, свързани с поверителността, SRB не може да обяви данните на 
кредитните институции, използвани за изчисление на вноските към Единния фонд 
за преструктуриране, което намалява прозрачността. 

                                                      
7 Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния 

сектор. 
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19 По отношение на ECHA Сметната палата подчертава, че Агенцията частично 
се самофинансира и получава такса от всяко дружество, което поиска регистрация 
на химични вещества съгласно изискванията на Регламента REACH8. Агенцията 
изчислява и фактурира таксите въз основа на информация, предоставена от 
дружествата в техните заявления. Извършените от Агенцията последващи 
проверки са установили необходимостта от значителни корекции на таксите, като 
общият им размер не беше известен в края на 2017 г. 

20 По отношение на GSA Сметната палата отбеляза, че резултатите от 
процедурата за обществени поръчки за един от основните договори на Агенцията 
(рамков договор на стойност 1,5 млрд. евро) се оспорват от един от оферентите.  

21 По отношение на две агенции със седалище в Лондон — EMA и EBA, 
Сметната палата обръща внимание на факта, че те ще напуснат Обединеното 
кралство през 2019 г. и че техните отчети и съпътстващи бележки са изготвени 
с помощта на информацията, налична към датата на подписване на отчетите. 
Сметната палата също така посочва последиците, свързани с настоящия договор 
за наем на офис площи в Лондон, както и възможното намаляване на приходите 
след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. 

22 По отношение на Chafea Сметната палата докладва относно слабости 
в счетоводната среда. 

Одитни становища без резерви относно 
законосъобразността и редовността на свързаните 
с отчетите приходи на агенциите 

23 За всички агенции Сметната палата изразява одитно становище без резерви 
относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани 
с годишните отчети за годината, приключила на 31 декември 2017 г. Сметната 
палата счита, че приходите са законосъобразни и редовни във всички съществени 
аспекти. 

                                                      
8 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (OВ L 396, 30.12.2006 г., 
стр. 1). 
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 Одитни становища без резерви относно 
законосъобразността и редовността на свързаните 
с отчетите плащания за всички агенции с изключение на 
EASO 

24 За 40 агенции Сметната палата изразява одитно становище без резерви 
относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани 
с годишните отчети за годината, приключила на 31 декември 2017 г. Сметната 
палата счита, че плащанията са законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти. 

25 По отношение на EASO Сметната палата изразява отрицателно одитно 
становище поради съществени и систематични случаи на несъответствие на 
плащания с Финансовия регламент на Службата и с други приложими правила 
и разпоредби, основно свързани с плащанията по процедурите за възлагане на 
обществени поръчки и процедурите за набиране на служители. Систематичният 
характер на случаите на несъответствие показва, че системата за вътрешен 
контрол е несъвършена. Комбинираният процент грешки от неправомерни 
плащания възлиза минимум на 7,7 млн. евро или 10,3 % от общия размер на 
плащанията на Службата през 2017 г. 

В частта „Други въпроси“ се разглеждат въпроси със 
специфично значение 

26 За EIT Сметната палата посочва, че първоначалните ставки за възстановяване 
на разходите на „Общностите на знание и иновации“ (ОЗИ) са били увеличени 
към края на периода на допустимост, което противоречи на целта за насърчаване 
на ОЗИ да зависят по-малко от финансирането от EIT. Освен това някои нови 
дейности са добавени със задна дата към бизнес плановете на две ОЗИ. За една 
от ОЗИ това е представлявало значителна промяна в първоначалното решение за 
възлагане на поръчка. Такива значителни промени могат да засегнат равното 
третиране на ОЗИ и не са в съответствие с Финансовия регламент. 

27 По отношение на Фронтекс, от 2014 г. насам Сметната палата докладва 
постоянно, че доказателствата за разходите, заявени от сътрудничещите 
държави, в много случаи не са достатъчни. Това беше потвърдено и от 
тазгодишните одитни резултати. 
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28 За EBA, EIOPA и ESMA Сметната палата обръща внимание на факта, че 
бюджетите на тези агенции се финансират частично със средства от Европейския 
съюз и частично с преки вноски от надзорните органи и/или поднадзорните 
организации от държавите членки на ЕС. В бъдеще е възможен спад в приходите 
от тези органи да намалеят в бъдеще поради решението на Обединеното 
кралство да напусне ЕС. 

29 По отношение на GSA Сметната палата посочва, че Агенцията управлява 
както Центъра за наблюдение на сигурността на „Галилео“ (GSMC), така 
и наземните станции на „Галилео“, разположени на територията на Обединеното 
кралство, които може да се наложи да бъдат преместени. 

30 За CdT Сметната палата посочва факта, че няколко агенции използват все по-
активно вътрешни или други решения за превод, което показва, че капацитетът на 
CdT не се използва във възможно най-голяма степен. Освен това се наблюдава 
дублиране на усилията на европейско ниво по отношение на разходите за 
разработване на системи за превод и тяхното функциониране. 

31 През декември 2016 г. BEREC е поискала от Центъра за преводи за органите 
на Европейския съюз превод на четири покани за изразяване на интерес с цел 
изготвяне на резервен списък на одобрени кандидати за служители, въпреки че 
всички позиции, оторизирани от бюджетните органи в щатното разписание, са 
били заети. Според ЕСП няма основание за искането за превод през декември 
2016 г. Свързаното с това плащане, извършено през март 2017 г., възлиза на 2,5 % 
от бюджета на BEREC за 2017 г. 
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Фигура 7 — Годишни одитни становища относно отчетите 
и операциите на агенциите за периода 2014—2017 г. 

 

Източник: ЕСП 

Нашите констатации сочат, че са необходими допълнителни 
подобрения  

32 Сметната палата изрази общо 145 констатации, засягащи 37 агенции, за да 
подчертае някои важни въпроси и да посочи възможности за подобряване. Тези 
констатации са обобщени по-долу. По-голямата част от констатациите засягат 
доброто финансово управление. 

Напредък към по-хармонизирана ИТ среда 

33 Агенциите имат широкоспектърна дейност, която изисква подходящи 
и понякога индивидуализирани решения в областта на ИТ. Въпреки че агенциите 
са постигнали много добър напредък в използването на сходни системи за 
бюджетно управление и счетоводство, както Сметната палата посочи в своя 
Обобщаващ доклад за 2016 г. относно резултатите от одитите на агенциите, все 
още съществуват множество различни ИТ решения, които се използват в други 
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34 През 2017 г. е постигнат добър напредък по отношение на ИТ 
инструментите за управление на човешките ресурси — 20 агенции са подписали 
споразумения с Комисията за използване на нейната система SYSPER II, което ще 
създаде по-хармонизирана ИТ среда в тази област. Планира се по-голямата част 
от агенциите да използват този инструмент на Комисията от 1 януари 2019 г. 

Фиигура 8 — Въвеждане в агенциите на общия инструмент за 
човешки ресурси SYSPER II 

 

Източник: ЕСП, въз основа на информация, предоставена от агенциите. 

35 Предстои въвеждането от страна на агенциите на електронни обществени 
поръчки Всички агенции публикуват своите покани за подаване на оферти по 
електронен път чрез TED (Tenders Electronic Daily) — европейският бюлетин за 
обществени поръчки. През 2010 г. Комисията също е въвела инструменти за 
издаване на фактури по електронен път (електронно фактуриране), през 2011 г. — 
за електронно публикуване на документи, свързани с обявленията за поръчки 
в Официален вестник на ЕС (електронни обществени поръчки), а през 2015 г. — за 
електронно подаване на оферти. В края на 2017 г. повечето агенции са въвели 
електронно фактуриране и електронни обществени поръчки за някои процедури, 
но не и електронно подаване на оферти. 
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Фигура 9 — Въвеждане от агенциите на инструменти за електронни 
обществени поръчки 

 

Източник: ЕСП, въз основа на информация, предоставена от агенциите. 

Консултантските ИТ услуги и управлението на проекти се подобряват 
в EMA и eu-LISA 

36 В хода на миналогодишния одит Сметната палата извърши анализ на 
управлението на консултантските услуги от страна на EMA. През 2017 г. Агенцията 
е предприела няколко мерки за подобряване на ситуацията. Въпреки това, 
намаляването на критичната зависимост на Агенцията от консултантски услуги ще 
отнеме време, а въздействието на предприетите мерки може да бъде установено 
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информационните технологии. За разработването и изпълнението на проекти 
в областта на информационните технологии Агенцията прилага модел за 
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чувствителни системи се възлага на външни изпълнители в подобен обем, 
създава рискове от предоверяване и зависимост от изпълнителите. 
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и за обществени поръчки от страна на EASO 
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миграционната криза. Тези рискове не са били смекчени от стабилна структура на 
управление и ефективен контрол, което е довело до множество случаи на 
съществено неспазване на правната рамка, по-специално по отношение на 
правилата за набиране на персонал и тези в областта на обществените поръчки. 
Установените несъответствия нарушават принципите на конкуренция, 
прозрачност, равно третиране и недискриминация. 

Продължават да съществуват недостатъци при управлението на 
обществените поръчки 

39 Основната цел на обществените поръчки е да се осигури конкуренция между 
икономическите оператори и да се постигне икономически най-изгодна покупка 
по прозрачен, обективен и последователен начин въз основа на приложимата 
нормативна база. За 14 агенции (BEREC, CEPOL, Chafea, eu-LISA, EASO, EBA, EEA, 
EFSA, EIGE, EUIPO, ERA, EASA, FRA и SRB) Сметната палата установи слабости 
в процедурите за обществени поръчки, свързани най-вече с възлагането на 
услуги, което създава риск за постигането на добро съотношение между разходи 
и ползи. 

Повечето агенции са анализирали последствията от Брексит 

40 На 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за 
решението си да напусне ЕС (Брексит). За разлика от повечето други агенции, пет 
агенции (ACER, BEREC, CEPOL, ENISA, EU-OSHA) не са извършили изчерпателен 
анализ на възможното отражение на Брексит върху тяхната организация, дейност 
и бюджет. 

Обявленията за свободни длъжности могат да бъдат публикувани на 
уебсайта на EPSO 

41 Повечето агенции (ACER, Cedefop, CEPOL, Chafea, EASA, EBA, ECHA, EEA, EIGE, 
EIOPA, EIT, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, Евроюст, Европол, 
Фронтекс, GSA, SRB) публикуват обявленията за свободни длъжности на 
собствените си уебсайтове и в социалните мрежи, но рядко на уебсайта на 
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Публикуването на 
обявленията на уебсайта на EPSO би увеличило прозрачността 
и информираността. Основната причина, посочена от агенциите за липсата на 
такива публикации, е че EPSO приема да публикува само обявления за свободна 



24 

 

длъжност, изготвени на всички официални езици на ЕС, което води до високи 
разходи за превод. 

По-малко констатации във връзка със законосъобразността 
и редовността на плащанията 

42 Броят на констатациите относно законосъобразността и редовността на 
плащанията е намалял до осем (за 2016 г. — 11), което показва продължаващите 
усилия на агенциите да спазват правната рамка, по-специално разпоредбите, 
установени във Финансовия регламент и Правилника за длъжностните лица. Пет 
констатации отново са свързани със слабости по отношение на процедурите за 
обществени поръчки (EASO, EASA, EIGE, Фронтекс), а три — с процедурите за 
набиране на персонал (EASO, Cedefop, Фронтекс). 

Бюджетното управление се подобрява  

43 Съгласно Финансовия регламент бюджетните кредити, предоставени за 
определена година, могат да бъдат пренесени за следващата година при 
определени условия. Въпреки че Финансовият регламент не определя таван за 
такива пренасяния, прекомерният размер на пренесените бюджетни кредити 
може да е показателен за закъснения в изпълнението на работната програма или 
плановете за обществени поръчки и може да наруши бюджетния принцип на 
ежегодност. За 2017 г. ние докладвахме само за 3 случая (за 2016 г.: 28) на голям 
брой пренасяния от страна на агенциите. Това намаление за 2017 г. се дължи на 
по-доброто и по-прозрачно обяснение и обосновка на пренасянето на бюджетни 
кредити от страна на агенциите, но и на промяната в подхода за докладване на 
Сметната палата. От 2017 г. Сметната палата докладва за пренасянето на 
бюджетни кредити само ако счита това за недостатъчно обосновано. 

44 Освен това Сметната палата докладва за анулирането на бюджетни кредити, 
пренесени от предходни години, за две агенции (Фронтекс, EUIPO). Това показва 
надценяване на бюджетните нужди, по-специално от страна на публичните 
администрации на държавите членки и други сътрудничещи държави. 

Счетоводната среда може да бъде допълнително подобрена 

45 При работата по годишните одити тази година Сметната палата разгледа 
и счетоводната среда на агенциите, тъй като тя е важен елемент за изготвянето на 
надеждни отчети. В съответствие с Финансовия регламент всяка агенция 
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разполага с отговорен счетоводител, поради което понастоящем общо 
37 отговорни счетоводители отговарят за 2 % от бюджета на ЕС. С цел 
подобряване на ефикасността, през 2012 г. отговорният счетоводител на 
Комисията приканва агенциите да му делегират счетоводните си функции на 
договорна основа. До края на 2017 г. само четири агенции са се присъединили 
към това споразумение. 

46 Мястото на отговорния счетоводител в йерархията на организацията може 
да влияе върху неговата независимост. По-специално, отговорните счетоводители 
следва да са независими от всички служители, които са (вторично) делегирани да 
разрешават поемането на задължения и извършването на плащания. Сметната 
палата счита, че е необходимо да се увеличи независимостта на отговорния 
счетоводител, като той се постави на пряко подчинение на директора на 
Aгенцията (в административно отношение) и на Управителния съвет (във 
функционално отношение). Тази констатация е изразена за общо 13 агенции (CdT, 
EACEA, EASA, EASME, EEA, EFSA, EIOPA, EMA, EMCDDA, ERA, EU-OSHA, Eurofound, 
FRA). 

47 Финансовият регламент изисква отговорните счетоводители да 
потвърждават надеждното функциониране на счетоводните системи на агенциите 
(валидиране). Въпреки че за счетоводните системи на повечето агенции е налице 
актуално валидиране, Сметната палата установи, че в системите на седем агенции 
(ACER, BEREC, CEPOL, EASME, EIT, EMA, GSA) са извършени значителни промени, 
които изискват своевременно повторно валидиране. 

Фигура 10 — Степен на независимост на отговорните счетоводители 
на агенциите и актуалност на валидирането на счетоводната система 

 

Източник: ЕСП, въз основа на информация, предоставена от агенциите. 
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В някои агенции Сметната палата установи слабости във вътрешния 
контрол 

48 При три агенции (ACER, EIT, Фронтекс) бяха установени известни слабости 
в прилагането на стандарта за вътрешен контрол по отношение на плана за 
непрекъснатост на дейността. Тези слабости могат да създадат значителен риск за 
непрекъснатостта на дейността, например в случай на големи бедствия, тъй като 
данните биха могли да бъдат безвъзвратно загубени. 

Сметната палата докладва на OLAF случаите на предполагаема 
измама 

49 През 2017 г. бяха разкрити и докладвани на OLAF три случая на 
предполагаема измама от около 1 000 операции и 150 процедури за обществени 
поръчки, одитирани от Сметната палата за целите на декларациите за 
достоверност за агенциите. И трите случая на предполагаема измама бяха 
свързани с нередности при възлагането на обществени поръчки. Службата OLAF е 
натоварена с провеждането на по-нататъшни разследвания и ако е необходимо, 
с проследяването на развитието на случая в сътрудничество с органите на 
държавите членки. 

Сметната палата предоставя информация относно Службата за 
вътрешен одит на Комисията (СВО) и докладите за външна оценка 

50 Сметната палата прави препратки с информативна цел и към одитни 
доклади, изготвени от СВО, и доклади за външна оценка, изготвени от името на 
Комисията. През 2017 г. са изготвени 26 доклада на СВО и са извършени 9 външни 
оценки на агенции. Сметната палата не е проверила тези одити или процедури за 
оценка. 

Агенциите проследяват одитните констатации от предходни години 

51 Където е уместно, Сметната палата предоставя информация за състоянието 
на предприети от агенциите действия във връзка с констатации от предходни 
години. На фигура 11 е показано, че от 170 констатации, по които не са били 
предприети действия в края на 2016 г., в повечето случаи корективните мерки са 
приключени или текущи. По 3 от останалите 13 констатации необходимите 
корективни действия не са под контрола на агенциите. 
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Фигура 11 — Действия на агенциите за проследяване на констатации 
от предходни години 

 

Източник: ЕСП. 
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Одитни резултати от други доклади, 
свързани с агенциите, изготвени от 
Сметната палата през 2017 г. 

Бърз преглед от ЕСП на изпълнението на 5 %-ното 
намаление на щатните бройки 

52 През 2017 г. Сметната палата изготви бърз преглед9 относно изпълнението 
от страна на институциите и агенциите на Европейския съюз на поетия 
ангажимент за намаляване с 5 % на бройките в щатните разписания през периода 
2013—2017 г. (за агенциите — 2014—2018 г.). Сметната палата заключава, че при 
агенциите това съкращение с 5 % е било изпълнено, макар и с известни 
закъснения. Децентрализираните агенции с традиционни задачи са успели да 
намалят броя на служителите с 8,9 %, но този брой се е увеличил съответно 
с 19,9 % и 42,9 % за новите задачи и отговорности на някои децентрализирани 
и изпълнителни агенции. На фигура 12 е показано отражението на процентното 
изменение на бройките в щатните разписания на всички институции, органи 
и агенции. 

                                                      
9—Бърз преглед на изпълнението на 5 %-ното намаление на щатните бройки, публикуван на 

21 декември 2017 г. 
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Фигура 12 — Анализ на промените в броя на служителите в щатните 
разписания между 2012 г. и 2017 г. (в проценти) 

 

Източник: ЕСП. 

Специален доклад на ЕСП за Единния съвет за 
преструктуриране (SRB)  

53 Единният съвет за преструктуриране (SRB) със седалище в Брюксел е 
създаден през август 2014 г. като част от политиката в отговор на финансовата 
криза. Неговата мисия е преструктуриране на банките, намиращи се в обхвата на 
неговите правомощия, в случай че изпаднат в затруднение. През януари 2017 г. 
в рамките на правомощията на Съвета за преструктуриране попадат 139 банки (за 
2018 г. те са 127), в т.ч. 130 банкови групи10. 

                                                      
10 На 1 януари 2018 г. този брой е намалял до 127 банки и 119 банкови групи. 
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54 Специалният одит11 по тази тема разгледа дали SRB разполага 
с необходимите възможности да извършва ефективно преструктуриране на банки 
и анализира качеството на планирането на SRB за преструктуриране на отделни 
банки. Одитът провери също дали организационната структура на SRB е 
съобразена с нормативната рамка за планиране на преструктурирането и дали 
разполага с достатъчно човеки ресурси, за да изпълнява своите задачи. 

55 Сметната палата установи недостатъци във всички тези области, въпреки че 
организацията на SRB като напълно нова структура представлява много сериозно 
предизвикателство и всички слабости следва да се разглеждат в този контекст. 
Бяха отправени редица препоръки, свързани с плановете за преструктуриране 
и с допълването на правилата и насоките, както и с увеличаването на числеността 
на персонала и усъвършенстването на процедурите, свързани с човешките 
ресурси. 

Специфичен годишен доклад на ЕСП относно условните 
задължения, възникнали в резултат на изпълнението на 
задачите на SRB 

56 Регламентът за Единния механизъм за преструктуриране предвижда12 
Европейската сметна палата да изготвя доклад относно условните задължения, 
възникнали в резултат на изпълнението на задачите на SRB, Съвета и Комисията 
съгласно този регламент. Към 31 декември 2016 г. условните задължения на SRB 
възлизат на 842 млн. евро, свързани с предварителните вноски, които са се 
увеличили до 1,420 млрд. евро към 30 септември 2017 г. През 2016 г. SRB не е 
инициирал преструктуриране на банки и за финансовата 2016 година не е 
трябвало да се оповестят условни задължения във връзка с решения за 
преструктуриране. Въпреки това, поради решението за преструктуриране на 
Banco Popular Español S.A. през юни 2017 г., са заведени 90 съдебни дела срещу 
SRB пред Общия съд на Европейския съюз, а пред Комисията по обжалване на SRB 
са подадени 46 жалби до края на октомври 2017 г., когато беше публикуван 
докладът на Сметната палата за 2016 г. относно условните задължения, 
възникнали в резултат на изпълнението на задачите на SRB. Комисията и Съветът 
са уведомени за 26 дела, повдигнати пред Общия съд на Европейския съюз във 

                                                      
11 Специален доклад № 23/2017: „Единен съвет за преструктуриране: започнала е работата по 

амбициозна задача във връзка с банковия съюз, но трябва да се положат още много усилия“, 
публикуван на 19 декември 2017 г. 

12 Член 92, параграф 4 от Регламента за Единния механизъм за преструктуриране. 
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връзка със същото решение за преструктуриране. Свързаните с това условни 
задължения ще бъдат предмет на одит и доклад на Сметната палата за 
финансовата 2017 година. 

Други специални доклади на ЕСП, засягащи една или 
повече агенции  

57 Освен одитните доклади, посветени конкретно на агенциите, през 2017 г. 
Сметната палата изготви и редица специални доклади относно изпълнението на 
политиките на ЕС, които засягат редица агенции (вж. фигура 13). 
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Фигура 13 — Други специални одитни доклади на ЕСП, свързани 
с агенциите 

Източник: ЕСП. 
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FRONTEX
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА 
РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА 

УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ: 
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

СИГУРНОСТ И ГРАЖДАНСТВО САМОФИНАНСИРАНЕ

Специален доклад 
№ 18/2017:
„Единно европейско небе“ 
– променена култ ура, но 
не и единно небе

Специален доклад № 13/2017:
Единна европейска сист ема за 
управление на железопът нот о 
движение — ще ст ане ли 
полит ическият  избор реалност ?

Специален доклад № 5/2017:
Младежка безработ ица –
промениха ли нещо полит иките 
на ЕС?

Обзорен доклад:
Дейст вия на ЕС в 
област т а на енергет икат а 
и изменениет о на 
климат а

Специални доклади:

12/2017
Прилагане на Директ иват а за 
пит ейнат а вода: качест вот о на водат а 
и дост ъпът  до нея са подобрени в 
България, Унгария и Румъния, но 
нуждит е от  инвест иции остават  
значит елни

1/2017
Необходими са повече усилия за 
осъщест вяване на пълния пот енциал 
на мрежат а „Нат ура 2000“

34/2017
Борбат а срещу разхищаванет о на 
храни е възможност  за ЕС да подобри 
ресурснат а ефект ивност  на веригат а 
на снабдяване с храни

Специален доклад № 8/2017:
Сист емата на ЕС за конт рол на 
рибарст вот о — необходимо е да се 
положат  допълнит елни усилия

Специален доклад № 23/2017:
Единен съвет  за прест рукт уриране: започнала е 
работ ат а по амбициозна задача във връзка с 
банковия съюз, но т рябва да се положат  още много 
усилия.

Специфичен годишен доклад
Доклад съгласно член 92, параграф 4 от  Регламент  
(ЕС) № 806/2014 от носно евент уални условни 
задължения (на Съвет а за прест рукт уриране, на 
Съвет а, на Комисият а или на друг орган), възникнали 
в резулт ат на изпълнениет о на задачит е на Съвет а за 
прест рукт уриране, на Съвет а и на Комисият а 
съгласно т ози регламент  за финансоват а 2016 година

Специален доклад № 9/2017:
Подкрепа от  ЕС за борбат а с 
т рафика на хора в Южна и 
Югоизт очна Азия

Специален доклад № 6/2017:
Дейст вия на ЕС в от говор на 
кризат а с бежанцит е —
подход на „горещит е т очки“

2017 г. 
Специални 

доклади на ЕСП 
и проверки във 

връзка с агенции

EEA

EFCA



33 

 

Списък на акронимите, използвани 
във връзка с агенциите и другите 
органи на ЕС. 

Акроним Пълно наименование Седалище  
ACER Агенция за сътрудничество между 

регулаторите на енергия 
Любляна, Словения 

BEREC Служба на Органа на 
европейските регулатори 
в областта на електронните 
съобщения 

Рига, Латвия 

CdT Център за преводи за органите на 
Европейския съюз 

Люксембург, 
Люксембург 

Cedefop Европейски център за развитие на 
професионалното обучение 

Солун, Гърция 

CEPOL Агенция на Европейския съюз за 
обучение в областта на 
правоприлагането 

Будапеща, Унгария 

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

Люксембург, 
Люксембург 

CPVO Служба на Общността за сортовете 
растения 

Анже, Франция 

EACEA Изпълнителна агенция за 
образование, аудиовизия 
и култура 

Брюксел, Белгия 

EASA Европейска агенция за 
авиационна безопасност 

Кьолн, Германия 

EASME Изпълнителна агенция за малките 
и средните предприятия 

Брюксел, Белгия 

EASO Европейска служба за подкрепа 
в областта на убежището 

Валета, Малта 

EBA Европейски банков орган Лондон, Обединено 
кралство 

ECDC Европейски център за 
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