
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за 
финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

(2017/C 417/12)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (наричана по-нататък „Службата“, известна още като 
„EASO“) със седалище във Валета е учредена с Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1). 
Задачата на Службата е да подкрепя практическото сътрудничество по въпросите, свързани с убежището, и да подпомага 
държавите членки в изпълнението на техните задължения на европейско и международно ниво за предоставяне на закрила 
на нуждаещите се лица. От 2015 г. EASO предоставя подкрепа на Гърция и Италия в контекста на миграционната криза. 
През 2016 г. Европейската комисия предложи да удължи мандата на Службата и да разшири значително нейните задачи 
в отговор на структурни слабости, възникващи при прилагането на системата на ЕС за предоставяне на убежище (2). От март 
2016 г. екипите на Службата в горещите точки работят също и върху оперативното изпълнение на споразумението между ЕС 
и Турция и подпомагат гръцката служба по въпросите на убежището.

2. В таблицата са представени основни данни за Службата (3).

Таблица

Основни данни за службата

2015 г. 2016 г.

Бюджет (в млн. евро) (1) 15,9 53

Общ брой служители към 31 декември (2) 93 125

(1) Бюджетните данни се основават на бюджетните кредити за плащания.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Службата.

3. Таблицата показва, че значителното нарастване на задачите на Службата е довело до окончателен бюджет за 2016 г., 
който е над три пъти по-висок от бюджета за предходната година. Освен това броят на служителите през 2016 г. се 
е увеличил с 34 %, а системите и процедурите са били все още в процес на адаптиране към новите обстоятелства.

4. Настоящият доклад следва да се разглежда в контекста на тези предизвикателства и на правомощията на Сметната 
палата, които се ръководят от международните стандарти за одит.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

5. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на 
ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Службата. Използвани са също така доказателства, получени от 
дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.
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(1) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(2) COM(2016) 271 окончателен.
(3) Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Службата е на разположение на нейния уебсайт: www.easo. 

europa.eu.

http://www.easo.europa.eu
http://www.easo.europa.eu


СТАНОВИЩЕ

6. Сметната палата извърши одит на:

а) отчетите на Службата, които се състоят от финансови отчети (1) и отчети за изпълнението на бюджета за финансовата 
година (2), приключила на 31 декември 2016 година, и

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

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

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

7. Сметната палата счита, че отчетите на Службата за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна 
представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова 
година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Службата и счетоводните правила, приети от 
отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за 
публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

8. Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Основание за изразяване на становище с резерви

9. Сметната палата е направила съществени констатации във връзка с две от петте големи процедури за възлагане на 
обществени поръчки от 2016 г., за които са извършени плащания през годината, както е посочено в точки 9.1 и 9.2. Това 
показва липса на стриктност в процедурите за възлагане на обществени поръчки на Службата:

9.1. Двама от тримата оференти, участващи в една процедура за възлагане на обществени поръчки за предоставяне на 
пътнически услуги по рамков договор за услуги на стойност 4 млн. евро за периода 2016—2020 г., са били помолени да 
предоставят допълнителна информация във връзка със същите критерии за подбор. Въпреки че нито един от оферентите не 
е предоставил исканата информация (автобиографии на лицата, които ще извършват услугата в сградата на Службата), само 
един от тях е бил изключен от процедурата по тази причина. Поръчката е възложена на другия оферент въз основа на 
допускането, че съответните документи ще бъдат представени след сключването на договора. Предвид това процедурата за 
възлагане на обществени поръчки не е в съответствие с принципа на равно третиране и договорът е възложен на оферент, 
който не изпълнява всички критерии за подбор. Ето защо рамковият договор и свързаните с него плащания от 2016 г. на 
стойност 920 561 евро са нередовни.

9.2. През февруари 2016 г. Службата е възложила пряко рамков договор за временни услуги за подпомагане на 
нейните действия в отговор на миграционната криза. Договорът е сключен за период от 12 месеца и е на стойност от 
3,6 млн. евро. Този договор е възложен на един предварително избран икономически оператор, без прилагане на нито 
една от процедурите за обществени поръчки, предвидени във Финансовия регламент на ЕС (3). Поради това възлагането на 
поръчката не е в съответствие с определените от ЕС правила, а свързаните с договора плащания за 2016 г., възлизащи на 
592 273 евро, са нередовни.

10. Сумите, свързани с въпросите, описани в точки 9.1 и 9.2, представляват 2,9 % от общия размер на разходите на 
Службата за 2016 г.
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(1) Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените 
в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(2) Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са агрегирани всички бюджетни операции, и разяснителна 
информация.

(3) Член 104 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1) 
постановява, че процедурите за възлагане на договори за концесия или на договори за обществени поръчки, включително на рамкови 
договори, се провеждат под една формите, изброени в този член.



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

11. Сметната палата счита, че с изключение на последиците от въпросите, описани в точка 9 („Основание за изразяване 
на становище с резерви“), плащанията, свързани с отчетите за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени отношения.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

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

13. При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Службата да продължи 
да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо 
предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

14. Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на 
организацията.

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

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

16. Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се 
в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. 
Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени 
неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на 
Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на 
риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за 
осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи 
за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. 
Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на 
счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

17. В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на 
процедурите на Службата за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

18. В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са 
били извършени, вписани и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, които са различни от авансовите 
плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на 
финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Службата приеме тези доказателства и уравни 
авансовото плащане, през същата година или по-късно.

19. При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите 
от одита на отчетите на Службата, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от 
Финансовия регламент на ЕС (1).
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(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.



20. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ

21. През август 2016 г. Службата стартира открита процедура (с пет обособени позиции) за възлагане на рамков договор, 
свързан с нейните нужди от културни посредници/устни преводачи в различни държави. Общият размер на рамковия 
договор за четирите обособени позиции, които са договорени и одитирани (обособени позиции 2—5) е 60 млн. евро за 
период от четири години. Тези четири обособени позиции са възложени на един оферент като пръв изпълнител в каскаден 
механизъм. Този оферент е изпълнил финансовите изисквания на критериите за подбор (годишен оборот в размер на 1 млн. 
евро), с изключение на една от предходните 3 години, за която е бил подписан „договор за обединяване“ с организация 
с нестопанска цел, ангажирала се да предостави своя „оборот“ за целите на оферента. Финансовият регламент позволява да се 
разчита на финансовия и икономическия капацитет на други организации. В този случай обаче не е ясно как „оборотът“ на 
тази организация може да бъде предоставен, нито — предвид естеството на нейната дейност — дали тя може да подпомогне 
предоставянето на услугите, които следва да бъдат изпълнени. Службата е следвало да отхвърли тази оферта, тъй като тя не 
доказва изпълнение на изискванията за икономически и финансов капацитет на кандидатите. Вследствие на това рамковият 
договор и всички свързани с това плащания са нередовни (няма извършени плащания през 2016 г.).

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

22. Специалното заседание на Европейския съвет от 23 април 2015 г. и 10-те точки от плана за миграцията, приет от 
министрите на външните и вътрешните работи на 20 април 2015 г., призовават държавите членки да осигурят снемането на 
пръстови отпечатъци от всички мигранти. За да се изпълни това изискване е възникнала спешна необходимост от увеличаване 
на капацитета за снемане на отпечатъци на отговорните гръцки органи. Комисията е възложила тази задача на Службата. За 
тази цел е било необходимо закупуването и последващото даряване на гръцката държава на 90 машини за сканиране на 
пръстови отпечатъци и 90 съвместими компютри (оборудване) на стойност 1,1 млн. евро по споразумение за безвъзмездна 
финансова помощ между Комисията и Службата. Договорът за безвъзмездна помощ е изисквал доставка на оборудване за ИТ 
структурата на полицията в Атина и разпределянето му от там към горещите точки, разположени на гръцките острови. 
Описанието на тази дейност предвижда служители на Службата да присъстват на място, за да се осигури правилно 
извършване на доставката, инсталацията и последващо прехвърляне на собствеността на гръцката полиция. Служителите на 
Службата обаче не са изпълнили това условие, а отговорните гръцки органи са изпратили потвърждение, че оборудването 
е било доставено в горещите точки през февруари и началото на март 2016 г. и че се използва по предназначение, едва през 
юли 2017 г.

23. Възлагащият орган изисква информация в писмен вид за съставните елементи на цената или разходите, ако ги сметне 
за необичайно ниски, и предоставя на оферента възможност да представи своите забележки (1). За две обособени позиции (3 
и 5) за осигуряване на културни медиатори/устни преводачи в различните държави (вж. също точка 21) Службата 
е получила финансови оферти, които са съответно с 50 % и с 31 % по-ниски от следващата най-ниска оферта. Въпреки че 
това е индикация, че офертите са необичайно ниски, Службата не е счела за необходимо да изиска допълнителни пояснения 
по този въпрос от оферента.

24. В своя одитен доклад от октомври 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) подчертава, че липсва 
адекватно планиране при процедурите за възлагане на обществени поръчки за административни разходи, както и че 
мониторингът на процедурите и конкретните договори, сключени като част от рамкови договори, е слаб. Службата и СВО са 
се споразумели относно план за предприемане на корективни действия.

25. През 2016 г. Службата е изправена пред няколко предизвикателства в своята оперативна среда, включващи не само 
съществено увеличение на нейния бюджет и нарастване на нейните задачи, но също и съществено увеличение на броя на 
операциите, смяна на отговорния счетоводител с няколко междинни решения и въвеждане на система за „работен процес без 
използване на хартия“. Тази ситуация на съществена промяна и нестабилност не е подобрена нито чрез повторно валидиране 
на счетоводната система, нито чрез въвеждане на система за редовни последващи проверки на операциите (2).

26. През 2014 г. Комисията, от името на над 50 институции и агенции на ЕС, в това число и Службата, подписа рамков 
договор с един доставчик за закупуването на софтуерни лицензи и осигуряването на поддръжка на обслужване. 
Изпълнителят по договора действа като посредник между Службата и доставчици, чиито услуги отговорят на нуждите ѝ. За 
тези посреднически услуги изпълнителят по рамковия договор има право на надценка в размер на 2—9 % върху крайната 
цена на доставчиците. През 2016 г. общата сума на плащанията към доставчика по рамковия договор възлиза на 
534 900 евро. Службата не е проверявала систематично цените и надценките към офертите на доставчиците, както 
и фактурите, издадени на изпълнителя по рамковия договор.
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(1) Член 151 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 
(ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(2) С изключение на операциите, извършени по делегираните споразумения с Комисията.



КОМЕНТАРИ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ДЕЙНОСТТА

27. Извършена беше външна оценка на дейността на Службата за периода 2011—2014 г. от името на Комисията 
и окончателният доклад е представен през декември 2015 г. Оценката потвърди значимостта на мисията и задачите на 
Службата и заключи, че като цяло изпълнението на нейните основни задачи е ефективно, както и че по-голямата част от 
очакваните резултати са били постигнати. Оценката също така споменава необходимост от увеличаване на ефикасността на 
операциите и по-нататъшно гарантиране на сътрудничеството и съгласуваност на дейностите с други институции и органи на 
ЕС и в международен план, които работят в областта на миграцията. Службата изпълнява план за действие, съгласуван 
с Управителния съвет в контекста на нейния удължен мандат, като се планира окончателният доклад за изпълнението да бъде 
готов през юни 2017 г.

28. Службата закупува и инсталира 65 котейнера, които да се използват като мобилни офиси в горещите точки в Гърция 
и в Италия на обща стойност 852 136 евро. Някои от тези контейнери са поставени на място, където впоследствие подобни 
контейнери, които не са били собственост на Службата, са били разрушени при размирици. Службата не е сключила 
застраховка на контейнерите срещу този риск.

29. Службата не е събрала в срок всички дължими вземания. Средствата за възстановяване на ДДС за 
2014 г. (180 919 евро) и 2015 г. (245 960 евро) все още не са събрани в края на 2016 г.

БЮДЖЕТНО УПРАВЛЕНИЕ

30. Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II (административни 
разходи) — 2,5 млн. евро, или 43,9 % (2015 г. — 1 076 583 евро, или 36,9 %). Пренесените бюджетни кредити се отнасят 
предимно до ИТ инфраструктура, писмени преводи и публикации, бизнес консултации и разходи за заседания на 
Управителния съвет, за които са сключени договори в края на 2016 г. и/или са издадени фактури едва през 2017 г.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

31. В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от 
предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на 
Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 17 октомври 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните 
действия

(Завършени / Текущи / Предстоящи / Няма 
данни)

2012 г.

Следва да се подобри прозрачността на процедурите за набиране на 
персонал — липсват доказателства, че относителната тежест на 
критериите за подбор и минималните оценки, които кандидатите 
трябва да получат, за да бъдат поканени на събеседване или да бъдат 
включени в списъка на подходящите кандидати, са определени преди 
разглеждането на кандидатурите, или че въпросите за писмените 
тестове и събеседванията са били определени преди разглеждането на 
кандидатурите.

Завършени

2013 г.
446 от общия брой плащания (18 %) са направени след определения 
във Финансовия регламент срок. Средното закъснение при забавените 
плащания е 21 дни.

Предстоящи (1)

2013 г. Шест от 16 -те стандарта за вътрешен контрол все още не са 
изпълнени изцяло. Текущи (2)

2013 г.

Следва да се подобри прозрачността на процедурите за набиране на 
персонал — въпросите за писмените тестове и събеседванията са 
били съставени след преглед на заявленията, което увеличава риска 
въпросите да бъдат повлияни от индивидуалните кандидатури; 
комисиите за подбор невинаги са присъждали точки по всички 
критерии за подбор, включени в обявленията за свободни длъжно-
сти; декларацията за конфликт на интереси, подписана от членовете 
на комисията за подбор взема под внимание единствено личните 
взаимоотношения като потенциален риск за конфликт на интереси 
и изрично изключва професионалните взаимоотношения; в случая 
с една конкретна процедура за набиране на персонал е било 
забелязано несъответствие между един от критериите за допустимост, 
отбелязани в обявлението за свободна длъжност и съответния 
критерий за подбор по отношение на броя на годините доказан 
професионален опит.

Завършени

2014 г.
Службата е извършила 1 062 плащания (28,6 %) след определения 
във Финансовия регламент срок. Средното закъснение при забавените 
плащания е 24 дни.

Предстоящи (1)

2014 г.

Службата има голямо текучество на персонала — 14 служители са 
напуснали Службата през 2014 г., включително четирима, заемащи 
ключови позиции. Това създава значителен риск за неизпълнение на 
целите, заложени в годишната и многогодишната работни програми.

Текущи (3)

C 417/84 BG Официален вестник на Европейския съюз 6.12.2017 г.



Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните 
действия

(Завършени / Текущи / Предстоящи / Няма 
данни)

2014 г.

Съгласно решение на Изпълнителния директор, участниците в за-
седания, организирани от EASO, са разпределени в три категории (А, 
Б или В) за възстановяване на разходи. Общият размер на 
възстановените разходи на участници в заседания за 2014 г. възлиза 
на 997 506 евро. Участниците от Категория „А“, които следва да 
изпълняват специфична длъжност на заседанията, получават възста-
новяване на разходите чрез фиксирана ставка за пътни разноски 
и дневни надбавки по време на командировка, докато участниците от 
Категория „Б“ получават възстановяване на разходите чрез фиксирана 
ставка само за пътни разноски. Участниците от Категория „В“ нямат 
право на възстановяване на разходите. Броят на участниците, които 
следва да получат възстановяване на разходите по Категория „А“, се 
е увеличил от 61 % през 2013 г. на 69 % през 2014 г. Липсва 
документация, обосноваваща класифицирането на участниците 
в трите категории.

Текущи (4)

2015 г.

Службата е поела задължения само за 14,5 млн. евро, или 93,7 % от 
одобрения бюджет (2014 г. — 12,4 млн. евро, или 84,7 %). Размерът 
на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, 
е висок за дял II (административни разходи) — 1 076 583 евро, или 
36,9 % (2014 г. — 635 492 евро, или 28,7 %). Пренесените 
бюджетни кредити се отнасят основно до консултантски услуги за 
информационни и комуникационни технологии, договорени през 
последното тримесечие на 2015 г. (0,4 млн. евро) и инвестиции в ИТ 
инфраструктура (0,3 млн. евро) с оглед на очакваното набиране на 
допълнителни служители след решението на бюджетния орган в края 
на 2015 г. да увеличи щатните бройки.

Няма данни

2015 г.

През ноември 2015 г. директорът на Службата е одобрил нова 
политика за набиране на срочно и договорно наети служители. 
С тази нова политика се преодоляват повечето от проблемите, 
идентифицирани от Сметната палата в предходни одити. Прилагането 
на политиката ще бъде наблюдавано през 2016 г., когато се очакват 
значителен брой нови назначения.

Завършени

(1) През 2016 г. Службата е извършила 2 007 плащания, или 41,29 % (2015 г. — 1 024 плащания, или 29,2 %) след определения във 
Финансовия регламент срок. Средното закъснение при забавените плащания е 35 дни (2015 г. — 29 дни).

(2) В края на 2016 г. остава да бъде изпълнен един стандарт за вътрешен контрол.
(3) През 2016 г. 17 служители са напуснали Службата и са били назначени 70 нови служители. Службата е получила 50 нови щатни 

бройки в щатното си разписание за 2016 г.
(4) Възстановените разходи на участници в заседания за 2015 г. възлиза на 987 515 евро. Броят на участниците, които следва да получат 

възстановяване на разходите по Категория „А“, е намалял от 69 % през 2014 г. на 52 % през 2015 г. Възстановените разходи на 
участници в заседания за 2016 г. възлиза на 1 012 147 евро. Броят на участниците, които следва да получат възстановяване на 
разходите по Категория „А“, е намалял от 52 % през 2015 г. на 37 % през 2016 г.
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ОТГОВОРИ НА СЛУЖБАТА

9.1. Службата взема предвид констатацията на Палатата. От друга страна, тя взе това решение, тъй като дружеството, 
спечелило търга, беше единственото, чийто наличен капацитет отговаряше на договорните изисквания.

9.2. Службата взема предвид констатацията на Палатата и ще гарантира, че подобни ситуации се избягват в бъдеще. 
Действията на EASO бяха предприети в условията на изключителна спешност поради кризата с бежанците, която към онзи 
момент беше в разгара си. Към това се прибавя необходимостта от изпълнение на решенията на Съвета във връзка със 
спешните задачи, възложени на Службата, и от запълване на недостига от експерти от държавите членки.

Избраният при тези извънредни обстоятелства изпълнител беше същият, който преди това беше избран от друга агенция на 
ЕС със седалище в Гърция. EASO разчиташе на извършените от тази агенция проверки на допустимостта и финансовия 
капацитет. Решението беше документирано и одобрено в процедура за искане на изключение.

Същевременно, EASO стартира нова открита процедура за възлагане на нов рамков договор.

21. Службата взема предвид становището на Палатата. EASO се стреми да действа в рамките на приложимите правила. 
Съдебната практика относно използването на обособени позиции допуска тълкуване и Службата смята, че е действала 
законосъобразно.

22. EASO реагира на спешната нужда да се увеличи капацитетът на Гърция за снемане на пръстови отпечатъци, като 
осигури оборудване и го достави на гръцката полиция на 12 февруари 2016 г. и на 2 март 2016 г.

Затова трябваше да започне процедурата преди подписването на договора за отпускане на безвъзмездни средства. Последният 
беше подписан на 3 март 2016 г. Не беше възможно служителите на EASO да присъстват на място, за да потвърдят 
инсталирането на устройствата на ЕВРОДАК, тъй като договорът беше подписан, след като устройствата вече бяха изпратени 
и полицията вече беше започнала да ги разпределя по горещите точки.

На 23 май 2016 г. Службата за първи път официално поиска потвърждение от гръцките органи относно доставката 
и инсталирането на оборудването в горещите точки, но го получи едва на 20 юли 2017 г.

23. Службата взема предвид констатациите на Палатата.

24. Службата взема предвид коментара на Палатата и обръща внимание на факта, че много от действията в плана вече са 
изпълнени.

25. Службата взема предвид коментара на Палатата, но обръща внимание на факта, че независим външен одитор издаде 
становище без резервиотносно отчетите. Въпреки това през 2017 г. е планирано повторно валидиране на счетоводната 
система. В средносрочен план ще се обмисли приемането на стратегия за последващи проверки.

26. Службата взема предвид коментара на Палатата и уведомява Палатата, че в съгласие със становището на Сметната 
палата по въпроса за въвеждане на систематична проверка, от 1 януари 2018 г. Службата ще въведе систематични проверки 
за всяка цена над 135 000 EUR.

28. Службата взема предвид коментара на Палатата, но обръща внимание на факта, че в случая ръководството на EASO 
е решило, че е икономически неефективно да бъде сключена застраховка.

29. Поради промяната, наложена от националните органи, ДДС вече се възстановят не годишно, а на тримесечие. Това 
доведе до необходимост от повторно подаване на исканията за възстановяване на ДДС за годините 2014 и 2015 на 
тримесечен принцип.

30. Службата взема предвид коментара на Палатата, но обръща внимание на факта, че поради изменения в бюджета през 
втората половина на годината плащанията за съответните поети задължения, се натрупаха в последното тримесечие и това 
доведе до описаните от Палатата последствия. 
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