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ПРЕДГОВОР 

През 2022 г. Европейският съюз и неговите държави членки 
продължават да усещат ефектите от глобалната пандемия 
и бързите климатични промени и в същото време са изправени 
и пред друга криза – мащабна криза в областта на енергетиката, 
сигурността и миграцията, причинена от военната агресия на 
Русия срещу Украйна. Всички тези събития имат значително 
отражение върху живота на гражданите на Европейския съюз, 
неговото икономическо положение и международни 
отношения. 

Ролята на ЕСП като независим външен одитор на Европейския 
съюз е да проверява дали средствата на ЕС се събират 
и разходват в съответствие с приложимите правила 
и разпоредби, както и дали с разходването на тези средства се 
постигат очакваните резултати. Това се отнася и до всички нови 
мерки, предприети за преодоляване на неблагоприятните 
последици от множеството текущи кризи. Работната програма 
на Европейската сметна палата за периода от 2023 г. нататък 
отразява тези предизвикателства. По-долу е представен списък 
от 82 специални доклада и прегледа, които планираме да 
публикуваме, основно през 2023 и 2024 г. 

Енергийната криза засегна сериозно икономиките на 
държавите членки и техните предприятия и граждани. В този 
контекст ЕС се стреми да има водеща роля в борбата срещу 
промените в глобалния климат. По стратегическа приоритетна 
област „Изменения на климата, околна среда и природни 
ресурси“ ЕСП планира да извърши 21 одита по широк спектър 
от теми, между които енергийна сигурност, замърсяване, 
действия в областта на климата и устойчиво производство на 
храни. 
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Сигурността и миграцията също са включени в нашата одитна 
дейност. По стратегическа приоритетна област „Устойчивост 
към заплахи за сигурността на ЕС и зачитане на европейските 
ценности – свобода, демокрация и върховенство на закона“ 
сме планирали 14 задачи в области като например приноса на 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) към Общата 
външна политика и политика на сигурност (ОВППС), военната 
мобилност и помощта за бежанци. 

Важно място в дневния ред на ЕСП продължава да заема 
инициативата NextGenerationEU (NGEU), която предвижда 
разходването на значителни суми за кратък период от време, за 
да се подпомогне възстановяването от икономическите 
и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус. 
През следващите две години планираме да публикуваме 
12 одитни доклада, в които се разглежда NGEU, основно 
насочени към Механизма за възстановяване и устойчивост 
(МВУ). Три одита са посветени на друга важна хоризонтална 
област — борбата с измамите. Освен това насочваме 
вниманието си и към много други области, определени 
в стратегията на ЕСП за периода 2021—2025 г. 

Като новоизбран председател на ЕСП бих искал да подчертая, 
че чрез нашата независима, обективна и професионална одитна 
дейност ние се стремим да продължим да допринасяме за 
доброто и ефективно използване на средствата на ЕС. 
Настоящата работна програма ще ни помогне да изпълним тази 
трудна задача. 

Тони Мърфи 
Председател 
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Стратегически 

приоритет 
и планирана година 

на публикуване 

Задача Тип продукт Цел на задачата 

Хоризонтална област — 
NGEU 

2023 г. 

Инвестиционни инициативи 
в отговор на коронавируса 
(CRII, CRII Plus) и REACT-EU 

Специален 
доклад 

Да проучи дали Комисията е адаптирала ефективно политиката на сближаване за периода 
2014—2020 г. чрез Инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса и REACT-EU и дали 
бързо е мобилизирала Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в отговор на 
пандемията от COVID-19. 

Разработване на системата на 
Комисията за контрол по 
Механизма за възстановяване 
и устойчивост 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали системата за контрол на Комисията има потенциал да следи за редовността на 
плащанията по МВУ и защитата на финансовите интереси на ЕС. 

Управление на дълга  
в Комисията 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали Комисията е разработила ефективни системи за управление на дълга, 
емитиран за финансиране за NGEU. 

Изпълнение на МВУ Специален 
доклад 

Да разгледа дали целесъобразността на рамката за мониторинг на Механизма за възстановяване 
и устойчивост с оглед на измерването на резултатите от изпълнението. 

Усвояване на средства по МВУ Специален 
доклад 

Да разгледа една от основните цели на МВУ — бързия напредък— като провери до каква степен 
финансирането по МВУ е било концентрирано в началото на периода. Одитът ще разгледа 
нивото на усвояване в зависимост от извършените от държавите членки реформи и инвестиции. 

Двойно финансиране Специален 
доклад 

Да разгледа дали Комисията и държавите членки са създали надеждни системи за управление 
и контрол с оглед избягване на двойното финансиране на разходите по линия на МВУ 
и програмите в областта на политиката на сближаване.  
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Стратегически 

приоритет 
и планирана година 

на публикуване 

Задача Тип продукт Цел на задачата 

Хоризонтална област — 
NGEU 

2024 г. 

Цифрова трансформация по 
МВУ 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали извършването на инвестиции и реформи в цифровата сфера, включени 
в националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ефективно допринася за 
изпълнението на цифровата стратегия и цифровата трансформация на ЕС. 

Системи на държавите членки 
за контрол по МВУ 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали предложените от държавите членки системи за контрол по отношение на 
управлението на средствата, получени по МВУ, са разработени достатъчно добре, за да 
защитават финансовите интереси на ЕС. 

Нови собствени ресурси, 
основани на нерециклирани 
отпадъци от пластмасови 
опаковки 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали Комисията е изградила подходяща рамка за управление на новите собствени 
ресурси, основани на нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки, която да се прилага 
и към събирането и проверката на вноските на държавите членки.  

Реформи по МВУ 1 Специален 
доклад 

Да разгледа дали провеждането на реформи в дадена област, включена в плановете за 
възстановяване и устойчивост, допринася за устойчивостта и конвергенцията. 

Обозначаване за 
екологосъобразност в NGEU 

Специален 
доклад 

Да разгледа инструмента МВУ по NextGenerationEU по отношение на спазването и приноса към 
целите на Европейския зелен пакт в областта на климата. 

Реформи по МВУ 2 Специален 
доклад 

Да разгледа дали провеждането на реформи в дадена област, включена в плановете за 
възстановяване и устойчивост, допринася за устойчивостта и конвергенцията. 
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Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

Хоризонтална област — 
Борба с измамите 

 

2023 г. 

Конфликт на интереси Специален 
доклад 

Да проучи дали Комисията и държавите членки са въвели ефективни политики и процедури за 
решаване на въпросите, свързани с конфликт на интереси, при плащанията по Общата 
селскостопанска политика (ОСП) и политиката на сближаване. 

Хоризонтална област — 
Борба с измамите 

 

2024 г. 

Стратегия за борба с измамите 
Специален 
доклад 

Да разгледа ефективността на Стратегията на Комисията за борба с измамите (СКБИ) от 2019 г. 
при изпълнението на мерки срещу измамите, засягащи разходите на ЕС. 

Измами с ДДС при внос Специален 
доклад 

Да разгледа дали ЕС ефективно осигурява защита на своите финансови интереси, когато 
търговците използват специални процедури на внос, свързани с ДДС. 
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Стратегически 

приоритет 
и планирана година 

на публикуване 

Задача Тип продукт Цел на задачата 

Икономическа 
конкурентоспособност 

на ЕС 

2023 г. 

Енергиен съюз Специален 
доклад 

Да разгледа надзора на ACER върху последователното и ефективно прилагане на правилата за 
пазара на електроенергия, както и надзора върху пазарните злоупотреби и прозрачността (REMIT) 
в областта на вътрешния енергиен пазар. 

Цифровизация на училищата Специален 
доклад Да разгледа ефективността на подкрепата от ЕС за цифровизацията на училищата. 

Одобрени икономически 
оператори (ОИП) 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали програмата на ЕС за ОИП успешно е подпомогнала законната търговия 
и сигурността на веригата на доставки.  

Заемане на второ място в света 
по производство на батерии  
до 2024 г. 

Специален 
доклад 

Да разгледа адекватността на инструментите, избрани от Комисията за извършване на 
интервенции във веригата за създаване на стойност в сектора на акумулаторните батерии, 
степента на тяхното прилагане до момента и, когато е измеримо, тяхното въздействие. 

Икономическа 
конкурентоспособност 

на ЕС 

2024 г. 

Водороден транспорт Специален 
доклад 

Да разгледа ефективността на стратегията на Комисията за насърчаване на водородната 
инфраструктура в ЕС в областта на транспорта, както и ефикасността на съфинансирането от ЕС за 
разработване и навременно осигуряване на такава инфраструктура за транспорта в държавите 
членки. 

Изкуствен интелект Специален 
доклад 

Да направи анализ дали инвестициите на ЕС в областта на изкуствения интелект (основно по 
програма „Хоризонт 2020“) намират приложение в практиката в ЕС, по-специално 
в промишления сектор на ЕС.  

Цифрови плащания Специален 
доклад 

Да проучи дали рамката за цифрови плащания и съответните действия на органите на ЕС 
допринасят за сигурността и ефективността на тези плащания. Одитът ще се съсредоточи върху 
цели на ниво ЕС, като например улеснения за трансгранично предоставяне на услуги, 
насърчаване на конкуренцията, предотвратяване на финансови престъпления, подпомагане на 
защитата на потребителите и осигуряване на финансова стабилност. 

Признаване на 
професионалните 
квалификации в ЕС 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали все още съществуват бариери пред взаимното признаване на 
професионалните квалификации и академичните дипломи на работниците на вътрешния пазар 
на ЕС. 
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Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

Държавна помощ по време на 
криза 

Специален 
доклад 

Да разгледа по какъв начин Комисията е променила правилата за държавна помощ във връзка 
с Механизма за възстановяване и устойчивост и финансирането в областта на сближаването, 
с оглед да се гарантира ефективното прилагане на правилата на ЕС за държавната помощ, 
насочени към справяне с нарушаващите конкуренцията икономически последици за 
предприятията в ЕС след COVID-19 и нахлуването в Украйна, и да проучи как държавите членки 
са приложили тези правила, включително временните изключения. 

Подкрепа за младежта Специален 
доклад 

Да разгледа дали Европейският социален фонд (ЕСФ) и Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) 
ефективно са подпомогнали заетостта и пригодността за заетост на младите хора. 

Геоблокиране Специален 
доклад 

Да разгледа ефективността на законодателната рамка и действията, предприети от Комисията 
и държавите членки за премахване на пречките пред трансграничната електронна търговия и за 
защита на правата на потребителите. 

Пенсии от частни пенсионни 
фондове 

Специален 
доклад 

Да проучи дали действията на ЕС ефективно са гарантирали устойчивостта на пенсионните 
системи чрез подпомагане на пенсиите от частни пенсионни фондове, включващи 
професионалните пенсии (стълб II) и пенсиите от допълнителното доброволно осигуряване 
(стълб III). 
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Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

Устойчивост към 
заплахи за сигурността 

на ЕС и зачитане на 
европейските ценности 

— свобода, 
демокрация 

и върховенство на 
закона 

 

2023 г. 

Верига за доставки на храни по 
време на COVID-19 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали Комисията и държавите членки са реагирали адекватно на пандемията от 
COVID-19 с оглед поддържането на продоволствена сигурност в целия ЕС. 

Програмиране на помощта за 
развитие 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали ЕС е разпределил своята помощ за развитие за периода 2021—2027 г. въз 
основа на ясно определена стратегия и дали е изготвил програми за подпомагане с добро 
качество. 

Подготвително действие във 
връзка с научни изследвания 
в областта на отбраната (PADR) 

Специален 
доклад 

Да разгледа ефективността на PADR при тестването на механизми за финансиране и стимулиране 
на сътрудничеството между различните участници от сферата на научните изследвания 
и технологиите в държавите — членки на ЕС. 

Инициатива Spotlight Специален 
доклад 

Да разгледа дали приносът на ЕС към съвместната инициатива на ЕС и ООН Spotlight 
представлява ефикасно средство за борба срещу насилието над жени и момичета в световен 
мащаб. 

Европейска служба за външна 
дейност (ЕСВД) 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали ЕСВД има необходимата подготовка, за да допринася ефективно за 
последователността на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС). 

Равни права на хората 
с увреждания 

Специален 
доклад 

Да проучи дали Стратегията на ЕС за хората с увреждания и финансирането от ЕС са допринесли 
за решаване на нуждите на хората с увреждания. 
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Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

Устойчивост към 
заплахи за сигурността 

на ЕС и зачитане на 
европейските ценности 

— свобода, 
демокрация 

и върховенство на 
закона 

 

2024 г. 

Действия за преодоляване на 
първопричините за миграция 
в Африка 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали проектите, изпълнявани чрез Извънредния доверителния фонд на ЕС за 
Африка, са постигнали предвидените резултати при спазване на основните човешки права.  

Механизъм за бежанците 
в Турция 

Специален 
доклад 

Да проследи изпълнението на препоръките, отправени в Специален доклад № 27/2018, и да 
разгледа резултатите от направление „Развитие“ по първия транш на Механизма за бежанците 
в Турция (FRiT). 

Програма „Граждани, 
равенство, права и ценности“ 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали Комисията ефективно проверява целесъобразността на отпуснатите средства 
от ЕС по програма „Граждани, равенство, права и ценности“, с оглед на популяризирането на 
ценностите на ЕС.  

Военна мобилност Специален 
доклад 

Да разгледа дали планът за действие относно военната мобилност — като предпоставка за 
стратегическата автономност на ЕС — се изпълнява според предвиденото с оглед да улесни 
бързите и безпрепятствени военни движения в рамките на ЕС и извън него. 

Върховенство на закона в ЕС Специален 
доклад 

Да разгледа дали новите условия, свързани с върховенството на закона, представляват 
ефективен инструмент за защита на финансовите интереси на ЕС в случай на нарушаване на 
върховенството на закона в областта на сближаването. 

Действия по линия на 
сближаването за бежанците 
в Европа (CARE) 

Специален 
доклад 

Да проучи дали държавите членки са предоставили средства по инструмента CARE/FAST 
в рамките на политиката на сближаване на ЕС ефективно, ефикасно и икономично, за да 
подкрепят бежанците, бягащи от руското нашествие в Украйна. 

Интеграция на мигрантите в ЕС Специален 
доклад 

Да разгледа дали проектите, финансирани от фонд „Убежище, миграция и интеграция“, са били 
ефикасни и дали са постигнали ефективна интеграция на гражданите на трети държави. 

Докладване относно 
върховенството на закона Преглед Да разгледа цикъла за преглед на върховенството на закона, като се обърне специално 

внимание на годишния доклад относно върховенството на закона. 
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Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

Изменение на климата, 
околна среда, 

природни ресурси 

 

2023 г. 

Изменение на климата 
и помощ за развитие 

Специален 
доклад 

Да разгледа ефективността на Световния алианс за борба с изменението на климата плюс 
(GCCA+) — основното външно действие на ЕС за преодоляване на последиците от изменението 
на климата, при предоставянето на помощ за най-уязвимите държави за смекчаване на 
рисковете и адаптиране към промените.  

Защита на почвите 
и управление на оборския тор 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали ОСП и съответните разпоредби на Директивата за нитратите позволяват на ЕС 
да постигне устойчиво управление на почвите и да предотврати прекалени концентрации на 
вещества от течни торове. 

Опасни отпадъци Преглед Да представи текущата ситуация, свързана с образуването, повторната употреба, рециклирането 
и етикетирането на опасни отпадъци в ЕС и транспортирането им към трети държави. 

Интермодални товарни 
превози 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали регулаторната и финансовата подкрепа от ЕС за интермодалните товарни 
превози е била ефективна досега. 

Цели в областта на климата Специален 
доклад 

Да установи до каква степен са постигнати целевите нива за 2020 г. в областта на климата 
и енергетиката и да разгледа дали рамката на ЕС за управление в тази област предоставя 
солидна основа за постигане на целите за 2030 г. 

Транспортиране на животни Преглед Да направи преглед на движението на живи животни между държавите членки и към трети 
държави и да се анализират основните причини за транспортирането на животни. 

Кръгова икономика Специален 
доклад 

Да провери ефективността на подпомагането от Европейския фонд за регионално развитие на 
етапите на разработване и производство в кръговата икономика. 
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Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

„Синя енергия“ и интегрирана 
морска политика 

Специален 
доклад 

Да разгледа развитието на енергията от възобновяеми източници в морето в контекста на 
морското пространствено планиране и опазването на морската среда. 

Интелигентни градове Специален 
доклад 

Да разгледа дали водещите проекти (т.н. lighthouse проекти) ефективно са допринесли за по-
интелигентна градска среда в ЕС. 

Аквакултури 
Специален 
доклад 

Да проучи дали Комисията и държавите членки са определили подходящи условия за 
подпомагане на устойчивия растеж на сектора на аквакултурите, дали са постигнали целите си 
и дали държавите членки са осигурили ефективно използване на средствата на ЕС. 

Биогорива Специален 
доклад 

Да разгледа подкрепата от ЕС за въвеждането на устойчиви биогорива от гледна точка както на 
използването на устойчиви източници, така и на приноса за широкото навлизане в употреба на 
тези горива. 
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Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

Изменение на климата, 
околна среда, 

природни ресурси 

 

от 2024 г. нататък 

Емисии на CO2 от автомобили Специален 
доклад 

Да разгледа надеждността на докладването относно емисиите от автомобили и дали то 
позволява точно и навременно събиране на съответните глоби; въздействието на гъвкавите 
механизми, предложени на производителите; и разликите между лабораторните и реалните 
данни за емисиите с помощта на големи информационни масиви. 

Сигурност на енергийните 
доставки  
в Съюза 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали чрез своята подкрепа и инвестиции в инфраструктура, пазари на едро 
и планове за развитие ЕС постига сигурност на доставките на електроенергия и газ в съответствие 
с целите в областта на климата за 2030 г. и 2050 г. 

Стратегическите планове по 
ОСП 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали структурата и съдържанието на одобрените от държавите членки 
стратегически планове съответстват на целта на политиката за по-екологосъобразна ОСП.  

Качество на морските води Специален 
доклад 

Да разгледа съгласуваността и ефективността на действията на ЕС за намаляване на 
замърсяването на морската среда и да се проучи дали ЕС използва съществуващия успешен опит 
за постигането на целта си за нулево замърсяване на морските води на ЕС до 2030 г.  

Адаптиране към изменението 
на климата 

Специален 
доклад 

Да разгледа изпълнението на стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата и да 
проучи дали при интегрирането на нейното финансиране в бюджета на ЕС са взети предвид 
сегашните последици от изменението на климата и/или неговото прогнозирано бъдещо 
въздействие. 

Биологично земеделие Специален 
доклад 

Да разгледа подкрепата от ЕС за биологичното земеделие от гледна точка на приноса ѝ към 
целите на ЕС в областта на климата и околната среда. 

Замърсяване в градските 
райони 

Специален 
доклад 

Да разгледа ефективността на правилата на ЕС и проектите финансирани от ЕС, насочени към 
борба с въздушното, шумовото и светлинното замърсяване в градските райони. 
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Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

Газова инфраструктура Специален 
доклад 

Да разгледа дали инвестициите в инфраструктура за пренос и съхранение на газ, финансирани от 
ЕС по политиката на сближаване/Механизма за свързване на Европа/МВУ, допринасят 
ефективно за енергийната сигурност на ЕС във връзка с доставките на газ.  

Интелигентни мрежи 
и измервателни уреди 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали ЕС допринася ефективно за внедряването на интелигентни мрежи 
и измервателни уреди, които са ключов фактор за постигане на целите на ЕС в областта на 
климата и енергетиката за 2030 г. и 2050 г. 

Планиране на енергийните 
ресурси 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали Комисията е въвела подходящи системи за мониторинг, чрез които да следи 
дали държавите членки планират енергийните ресурси ефективно и в съответствие с рамката на 
ЕС за енергийна сигурност, и дали ефективно е координирала целта на Енергийния съюз за 
диверсифициране на доставките на газ и поддържането на запаси. 



 15 

 

Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

Фискални политики 
и публични финанси 

в Съюза 

 

2023 г. 

Банков надзор в ЕС Специален 
доклад 

Да предостави увереност относно оперативната ефективност на управлението на 
надзора от страна на Европейската централна банка върху значими кредитни 
институции.  

Икономическо управление Преглед 

Да направи преглед на досегашната одитна дейност на ЕСП и да набележи 
потенциалните промени в икономическото управление с оглед на новите реалности 
и последици, свързани с пандемията и войната в Украйна. Прегледът ще открои 
рисковете, предизвикателствата и възможностите за бъдещето на икономическата 
координация на ЕС в контекста на продължаващото обсъждане на реформата в тази 
област, която вероятно ще се осъществи през 2023 г. 

„Бюджетна галактика 
2021+“ 

Специален 
доклад 

Да разгледа настоящата концепция за финансова архитектура на ЕС, в т.ч. промените, 
въведени с Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. и NGEU. 

Преки чуждестранни 
инвестиции 

Специален 
доклад 

Да даде първоначална представа за ефективността на прилагането на механизмите за 
скрининг съгласно Регламент (ЕС) 2019/452 относно преките чуждестранни инвестиции 
(ПЧИ).  

Възстановяване на средства 
от ЕС 

Специален 
доклад 

Да разгледа системите на Комисията, чрез които се следи за ефективното 
и навременно възстановяване на неправомерно изразходваните средства на ЕС. 

Фискални политики 
и публични финанси 

в Съюза 

 

2024 г. 

Вредна данъчна 
конкуренция в ЕС 

Специален 
доклад 

Да разгледа разработката, изпълнението и ефективността на политиката 
и регулаторните мерки, въведени от Комисията за борба с данъчните измами 
и избягването на данъци в ЕС.  

Европейски фонд за 
стратегически инвестиции 

Специален 
доклад 

Да разгледа цялостните резултати на ЕФСИ за мобилизиране на допълнителни 
инвестиции и частен капитал за преодоляване на неефективността на пазара 
и неоптималните инвестиционни ситуации, с оглед стимулирането на икономически 
растеж.  
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Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

Друг 

 

2023 г. 

Цифровизация на 
управлението на средствата 
от ЕС 

Преглед 
Да анализира състоянието на цифровизацията на управлението и контрола на 
средствата от ЕС, съответните рискове и предизвикателства и последиците от гледна 
точка на одита.  

Винарски сектор Специален 
доклад 

Да проучи дали рамката на ЕС за преструктуриране и конверсия на лозята е подобрила 
конкурентоспособността и устойчивостта на винопроизводителите. 

Лобиране на 
законодателите 

Специален 
доклад 

Да разгледа дали Регистърът за прозрачност на ЕС е ефективен инструмент за 
гарантиране на прозрачността на лобистките дейности в политиката и вземането на 
решения на ЕС. 

Обществени поръчки Специален 
доклад 

Да разгледа дали Комисията и държавите членки са установили и отстранили 
ефективно пречките за провеждане на прозрачни и конкурентни обществени поръчки 
на вътрешния пазар. 

Редовност на разходите 
в областта на сближаването  Преглед Да представи в обобщен вид одитните констатации на ЕСП относно редовността на 

разходите на ЕС за политиката на сближаване през периода 2014—2020 г. 

Друг 

 

2024 г.+ 

COVID и агенциите на ЕС Специален 
доклад 

Да разгледа как Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) са отговорили на 
предизвикателството на пандемията от COVID-19 и дали този отговор е бил 
целесъобразен. Това включва по-специално способността на тези агенции да адаптират 
работния си процес ефективно и своевременно. 

Доверие на потребителите 
по отношение на 
хранителните продукти 

Специален 
доклад 

Да разгледа ефективността на действията на ЕС, имащи за цел да гарантират, че 
етикетирането на хранителните продукти отговаря на тяхното съдържание и не е 
подвеждащо. Одитът ще разгледа също така дали съществуващото законодателство 
осигурява информацията, изисквана от днешните потребители. 
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Стратегически 
приоритет 

и планирана година 
на публикуване 

Задача  Тип продукт Цел на задачата 

Пътна безопасност Специален 
доклад 

Да разгледа действията на ЕС за достигане на целта на ЕС за близко до нула ниво на 
смъртност по пътищата до 2050 г. 

Цифровизация на 
здравеопазването 

Специален 
доклад 

Да разгледа подготвителните действия и програми по инициативата за цифрово 
здравеопазване и пространството за електронни здравни данни. Одитът ще разгледа 
получените досега резултати и допълняемостта между планираните разходи по 
Механизма за възстановяване и устойчивост и разходите по Многогодишната 
финансова рамка. 

Дистанционно управление Специален 
доклад 

Да разгледа дали предоставянето на хуманитарна помощ чрез дистанционно 
управление от ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за 
хуманитарна помощ“ (ECHO) е добре обосновано, ефективно и ефикасно.  

Производства за 
установяване на нарушение 

Специален 
доклад 

Да разгледа надзора на Европейската комисия върху прилагането на 
законодателството на ЕС от държавите членки, по-конкретно по какъв начин 
производствата по установяване на нарушение допринасят за това да се насърчава 
и налага спазване на законодателството на ЕС. 

Здравни системи 
в партньорските държави 

Специален 
доклад 

Да разгледа ефикасността и ефективността на подкрепата от ЕС за здравните системи 
в развиващите се страни, в т.ч. финансовия и управленския принос на Комисията за 
глобални инициативи, свързани със здравеопазването. 

Административни 
резултати на институциите 
на ЕС 

Преглед 
Да направи преглед на съществуващите рамки за административно изпълнение 
в институциите на ЕС, и по-специално да се разгледа изчерпателността на техния 
обхват. 
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КОИ СМЕ НИЕ 

ЕСП е външният одитор на ЕС. Колегиумът на ЕСП включва по един 
член от всяка държава членка, а работата му се подпомага от 
около 950 служители от всички националности на ЕС. ЕСП се 
намира в Люксембург и е създадена през 1977 г. От 1993 г. насам 
тя функционира като институция на ЕС. 

Нашите ценности са: независимост, почтеност, обективност, 
прозрачност и професионализъм.  

Мисия на ЕСП: чрез своята независима, професионална 
и социалнозначима одитна дейност ЕСП извършва оценка на 
икономичността, ефикасността и ефективността, 
законосъобразността и редовността на действията на ЕС. Това 
допринася за подобряването на отчетността, прозрачността 
и финансовото управление на ЕС и по този начин за укрепването 
на доверието на гражданите в ЕС. ЕСП се стреми да предприема 
ефективни действия в отговор на настоящи и бъдещи 
предизвикателства за ЕС в бързо променяща се обстановка. 

Визия на ЕСП: ЕСП се стреми да има водеща позиция в областта на 
одита в публичния сектор и да допринася за един по-силен 
и устойчив Европейски съюз, защитаващ демократичните 
ценности, върху които е изграден. 

Одитните доклади, прегледите и становищата на ЕСП са основен 
елемент от веригата на управленска отговорност на ЕС. Въз основа 
на тях може да се търси отговорност от органите, натоварени 
с изпълнението на политиките и програмите на ЕС: Комисията, 
други институции и органи на ЕС, както и националните 
администрации. 

И накрая, чрез дейността си ЕСП се стреми да дава на гражданите 
на ЕС по-добра представа за това как ЕС и неговите държави 
членки посрещат проблемите на настоящето и бъдещето. 

Тони МЪРФИ
Ирландия

Ладислав БАЛКО
Словакия

Лазарос С. ЛАЗАРУ
Кипър

Пиетро РУСО
Италия

Баудилио ТОМЕ МУГУРУСА
Испания

Илиана ИВАНОВА
България

Николаос МИЛИОНИС
Гърция

Джордж Мариус ХАЙЗЛЕР
Малта

Илдико ГАЛ-ПЕЛЦ
Унгария

Ева ЛИНДСТРЬОМ
Швеция

Хану ТАКУЛА
Финландия

Анеми ТУРТЕЛБООМ
Белгия

Виорел ЩЕФАН
Румъния

Ивана МАЛЕТИЧ
Хърватия

Бетина ЯКОБСЕН
Дания

Ян ГРЕГОР
Чешка република

Михаилс КОЗЛОВС
Латвия

Римантас ШАДЖЮС
Литва

Юхан ПАРТС
Естония

Клаус-Хайнер ЛЕНЕ
Германия

Йорг Кристиян ПЕТРОВИЧ
Словения

Франсоа-Роже КАЗАЛА
Франция

Жоел ЕЛВИНГЕР
Люксембург

Хелга БЕРГЕР
Австрия

Марек ОПИОЛА
Полша

Стеф БЛОК
Нидерландия
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ПУБЛИКАЦИИ НА ЕСП 
ЕСП изготвя: 

— Годишен доклад, който включва Декларация за достоверност и отделни глави по конкретните области на МФР, МВУ, както 
и въпроси, свързани с постигането на резултати; 

— специфични годишни доклади, които представят нейното становище след извършен финансов одит на всяка агенция и орган на 
ЕС; 

— специални доклади по избрани одитни теми, които се публикуват през цялата година, главно след извършване на одити на 
изпълнението; 

— прегледи, които представляват описателни и информативни анализи на области на политиката или управлението на ЕС; 

— становища, които се използват от Европейския парламент и Съвета при одобряването на нормативни актове и други решения на 
ЕС. 

 



ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
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1615 Luxembourg
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Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
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Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).

AВТОРСКИ 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.

Необходимо е да се получи допълнително разрешение в случаите, когато дадено съдържание изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на 
персонала на ЕСП, или когато е включено съдържание на трети страни.

В случаите, когато е получено такова разрешение, то отменя и заменя горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при използването.

За използването или възпроизвеждането на съдържание, което не е собственост на ЕС, може да е необходимо да се потърси разрешение директно от носителите на 
авторските права.

Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са изключени 
от политиката на ЕСП за повторно използване.

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.

eca.europa.eu
eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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