
RR\1192656BG.docx PE642.892v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Документ за разглеждане в заседание

A9-0031/2019

14.11.2019

ДОКЛАД
относно предложението за назначаване на Франсоа-Роже Казала за член 
на Сметната палата
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Исабел Гарсия Муньос



PE642.892v02-00 2/17 RR\1192656BG.docx

BG

PR_NLE_MembersECA

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .............................3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА ФРАНСОА-РОЖЕ КАЗАЛА........................4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА ФРАНСОА-РОЖЕ КАЗАЛА ПО ВЪПРОСНИКА ..6

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ.......................................................................17



RR\1192656BG.docx 3/17 PE642.892v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Франсоа-Роже Казала за член на 
Сметната палата
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него 
(C9-0121/2019),

– като взе предвид член 129 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0031/2019),

А. като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на 
квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на 
условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз; 

Б. като има предвид, че на своето заседание от 12 ноември 2019 г. комисията по 
бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната 
палата;

1. изказва положително становище относно предложението на Съвета за 
назначаване на Франсоа-Роже Казала за член на Сметната палата;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за 
сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския 
съюз и на институциите на държавите членки за одит.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА ФРАНСОА-РОЖЕ КАЗАЛА

Обучение:

Институт за политически науки „Sciences Po“, Париж
Университет Париж I – Диплома по право
Национална школа по администрация (випуск 1981 г.)
Сертифициран държавен одитен специалист (Институт за вътрешни одитори)
Професионална кариера: Одитор (1981 – 1985 г.), съветник референт (1985 – 1999 г.), 
главен съветник в Сметната палата на Франция от 1999 г. насам

1981 – 1985 г. Сметна палата на Франция
1986 – 1988 г. Технически съветник на министъра на държавната администрация 

и планирането (Е. дьо Шарет); правомощия: въпроси във връзка с 
правилника, висша държавна администрация, Национална школа 
по администрация

1988 – 1989 г. Сметна палата на Франция
1989 – 1992 г. Командирован в Министерството на външните работи 

(Икономическа дирекция, заместник-директор по международни 
въпроси, свързани с околната среда)

1992 – 1995 г. Посолство на Франция в Германия, втори съветник (вътрешна 
германска политика)

1995 г. Началник на кабинета на министъра на околната среда (Корин 
Льопаж)

1996 – 1998 г. Сметна палата на Франция (области на контрол: кабинет на 
министър-председателя, Министерство на вътрешните работи, 
Министерство на правосъдието, Министерство на външните 
работи)

1998 – 2008 г. Командирован като главен администратор в ОИСР по линия на 
програма SIGMA – съвместна инициатива на ОИСР и Европейския 
съюз, финансирана основно от Европейския съюз с цел 
подпомагане на процесите на реформа на публичната 
администрация в страните от Централна и Източна Европа, както и 
в държавите в обхвата на европейската политика за съседство. 
Отговарящ по-специално за въпросите във връзка с публичните 
финанси и външния одит (установяване на сметни палати и 
еквивалентни органи за контрол и вътрешен одит)

септември 2008 г. Сметна палата на Франция, главен съветник в трети състав 
(области на контрол: образование, научни изследвания, 
университети, култура и комуникация)

април 2011 г. Сметна палата на Франция, главен съветник в седми състав и 
председател на отдел „Транспорт“

януари 2018 г. Сметна палата на Франция, главен съветник в първи състав и 
председател на отдел „Икономическо развитие“ и сектор 
„Публични финанси“

Други дейности:

1981 – 1987 г. Преподавател в Института за политически науки („Sciences Po“), 
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Париж
1981 – 1987 г. Член или докладчик на различни междуведомствени комитети и 

работни групи по въпросите на публичната администрация
1981 – 1987 г. Член или докладчик на различни междуведомствени комитети и 

работни групи по въпросите на публичната администрация
1996 – 1998 г. Главен докладчик за финансовата комисия на агенция „Франс 

прес“
1996 – 1998 г. Генерален секретар на Асоциацията на магистратите и бившите 

магистрати в Сметната палата
2008 – 2012 г. Член на Бюрото на Асоциацията на магистратите и бившите 

магистрати в Сметната палата
2009 – 2012 г. Член на одитните екипи на международни организации: 

Европейска организация за метеорологични спътници 
(EUMETSAT, Дармщад), Служба на ООН по наркотиците и 
престъпността (СНПООН, Виена), директор на външния одит на 
Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените 
опити (ОДВЗЯО)

2012 – 2013 г. Съпредседател на работната група относно създаването на 
професионални стандарти във финансовите съдилища

От 2014 г. насам Представител на Сметната палата във Висшия одитен съвет (Haut 
Conseil du Commissariat aux comptes)

От 2016 г. насам Член и впоследствие заместник-председател на одиторската 
колегия на Европейския механизъм за стабилност

Езици:

Немски: отлично четене, говорене, писане
Английски: отлично четене, говорене, писане
Италиански: основни познания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА ФРАНСОА-РОЖЕ КАЗАЛА ПО 
ВЪПРОСНИКА

Професионален опит
1. Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, 

независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или 
управление на бюджета, или бюджетен контрол или одит. 

По-голямата част от моите 38 години професионална дейност бяха посветени на 
публичните финанси. Започнах работа като одитор в Сметната палата след като 
завърших висшето си образование, и по-конкретно Националната школа по 
администрация. Изпълнявах тези функции през първите пет години от кариерата ми, 
като работех по-специално в областта на финансите на местните органи, за които 
Сметната палата беше компетентна по това време, както и финансите на сектора на 
администрацията на телекомуникациите. 

След двегодишна служба в министерски кабинет се върнах в Сметната палата, където 
се присъединих към сектора, отговорен за одита на сметките на кабинета на 
министър-председателя, като същевременно участвах в периодичната работа, която 
Сметната палата извършваше тогава във връзка с изпълнението на държавния бюджет.

Шестгодишният престой в Министерството на външните работи, включително трите 
години служба в Германия, ме отдалечиха от върховната одитна институция, към която 
принадлежа. Върнах се там, след като за кратко заемах длъжността началник на 
кабинета на министъра на околната среда, в рамките на която изпълнявах и 
задълженията на бюджетен съветник. 

През последвалия тригодишен период извърших проучвания относно мащабен 
нереализиран проект за недвижимо имущество (Международен конферентен център на 
Quai Branly), политиката и действията в областта на доброволчеството за развитие и 
различни други органи.

Впоследствие бях командирован в ОИСР по линия на програма SIGMA – съвместна 
инициатива на ОИСР и ЕС, финансирана основно от ЕС. Целта на тази програма беше 
да се приложат или да се съпътстват мерки за техническа помощ в областта на 
публичната администрация за страните – кандидатки за членство в Европейския съюз и 
във все по-голяма степен – за страните, които попадат в обхвата на европейската 
политика за съседство. Тази дейност се извършваше по-специално с оглед на 
провеждането на реформи, които целят въвеждането на системи, основани на 
принципите на правовата държава, както и на прозрачността и ефективността. След 
като бях първоначално назначен с цел да се занимавам с областта на върховните 
одитни институции, които съгласно „критериите от Копенхаген“ се считат за едни от 
основите на правовата държава, моите правомощия бързо се разшириха към други 
области на публичните финанси: бюджетните въпроси, управлението на 
предприсъединителните фондове или системите за вътрешен контрол в публичната 
администрация (вътрешен финансов контрол в публичния сектор). 

Този опит беше особено обогатяващ както от гледна точка на усвояването на нови за 
мен системи в областта на бюджета или контрола на публичните сметки, така и от 
гледна точка на управлението на публичните финанси като цяло, както и запознаването 
с чужди административни системи. Както в случая с програма SIGMA, трябваше да си 
сътруднича много тясно със службите на Европейската комисия – както с тези, 
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компетентни за процеса на разширяване и политиката за съседство, така и с онези, 
които отговарят за съществените въпроси (ГД „Бюджет“, ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“ и др.). Освен това секторът за публичните финанси на програма 
SIGMA естествено беше насочен към поддържането на много тесни контакти с 
Европейската сметна палата, която по това време се занимаваше интензивно с 
изграждането на отношения на доверие и работа с върховните одитни институции на 
новите или бъдещите държави членки, както и с предоставянето на помощ, така че те 
да могат да достигнат западните професионални стандарти. Така имах възможността за 
многобройни контакти с Европейската сметна палата.

Това преживяване несъмнено беше едно от най-обогатяващите в моята кариера.

Върнах се в Сметната палата на Франция преди малко повече от 10 години и 
първоначално бях разпределен за срок от две години в одитния състав, който 
отговаряше за въпросите на образованието, висшето образование, изследователската 
дейност и политиката в областта на културата. След това бях назначен за председател 
на специализирания отдел „Транспорт, предприемачество и публични политики“, което 
е важна икономическа и финансова област. Изпълнявах тази длъжност в продължение 
на малко над 7 години. 

От две години съм председател на отдела, който отговаря за финансирането на 
икономиката и държавните финансови предприятия.

През този период участвах пряко и в работата по заверяване на държавните отчети, 
която Сметната палата извършва от 2009 г. насам, както и в работата по съвместното 
обучение на Сметната палата, която отговаря за контрола на изпълнението на 
държавния бюджет, доклада за икономическите и финансовите перспективи и 
хоризонталната работа по публичните финанси (например доклада относно 
въвеждането на счетоводство на принципа на текущото начисляване) в сектора на 
публичната администрация, преглед на десетгодишния период на прилагане на 
основния закон относно финансовите закони (основен закон за бюджета). 

2. Кои са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

Работата ми по линия на програма SIGMA на ОИСР ми позволи да работя 
непосредствено със страните – кандидатки за членство в Европейския съюз, в областта 
на публичните финанси и техния контрол. В резултат на това участвах във важни 
процеси на административни и организационни промени в някои от тези страни и се 
намесвах непосредствено в изготвянето на закони и подзаконови актове, които 
създадоха ефективни и демократични институции в областта на публичните финанси в 
съответните страни. Тази основна законодателна работа като цяло беше съпроводена с 
оказването на принос за по-практически мерки, целящи прилагането на тези промени, 
като например изготвянето на стратегически документи за институциите 
(министерствата на финансите и най-вече върховните одитни институции), които се 
занимават с тези често тромави и сложни процеси.

Проведох значителен брой партньорски проверки в тези институции. Те доведоха до 
изготвянето на практически препоръки за улесняване на подобряването и 
модернизирането на функционирането на тези органи. Вярвам, че съм се стремил във 
възможно най-голяма степен да се вземат предвид националните особености на 
въпросните страни и тяхната административна и организационна култура, за да се 
избегне издаването на абстрактни разпореждания без истинска връзка с действителната 
практика и историята в съответната страна. Това не е лесно и невинаги е възможно, но 
поне осъзнавах, че по тези въпроси е необходим подход, който не е нито 
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идеологически, нито технократски. Освен това знаех, че всеки външен участник е 
изправен не пред институция или процедура, а пред система с множество 
взаимодействия и последици. Трябваше да се вземат предвид или поне да се установят 
последиците от препоръчаните реформи върху други участници или процедури във 
въпросната система (именно затова вътрешният одит трябва да бъде съпроводен с 
вътрешен контрол в дадена организация, а препоръките, отправени по отношение на 
независимостта на титулярите на определени функции, имат смисъл единствено в 
системата на държавната администрация, където някои длъжности трябва да се ползват 
със специална защита).

Бих могъл да спомена постижения и в други области:

- Съавторството на наръчник по местни публични финанси в началото на 
професионалната ми кариера;

- Законодателната работа, извършена по време на мандата ми в кабинета на 
министъра на държавната администрация, която включваше в частност мерки за 
опростяване и облекчаване на някои разпоредби на правилника, изясняване на 
приложимите правила при стачка на държавните служители, както и важна 
реформа на назначаването и обучението на висшите длъжностни лица;

- Съпредседателството на работна група за обобщение и определяне на 
професионалните стандарти на Сметната палата на Франция и на регионалните 
сметни палати. Целта беше, отвъд вече прилаганите международни стандарти 
(МСВОИ), да се определят общи стандарти за тези различни контролни органи и 
те да бъдат изяснени и задълбочени в областта на одита на изпълнението и 
съдебните дейности.

3. Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и 
многоезикови организации или институции, установени извън Вашата държава на 
произход?

Вярвам, че имам дълъг опит в отношенията с този вид организации при изпълнението 
на три различни вида функции:

- пряко като главен действащ администратор на ОИСР по линия на вече 
посочената програма SIGMA от 1998 до 2008 г.;

- пряко също като външен одитор – функция, която изпълнявах в конкретни 
случаи към международни организации, за които Сметната палата на Франция 
имаше мандат като одитор, и по-конкретно EUMETSAT в Дармщад и 
подразделенията на Генералния секретариат на ООН във Виена, а след това и 
като ръководител на екипа за заверяване на отчетите на секретариата на 
Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити 
(ОДПЗЯО), също във Виена;

- непряко по време на работата ми в Министерството на външните работи, в 
рамките на която комуникирах с международни организации в моята област на 
дейност (по-специално, организации от системата на ООН като СМО или 
Програмата на ООН по околната среда, наред с други).

4. Били ли сте освобождаван от отговорност за предходно изпълняваните от Вас 
управленски функции, ако се е прилагала такава процедура?

Този вид процедура не се прилага за никоя от длъжностите, които съм заемал.
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5. Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат от 
политическа номинация? 

Никоя. Заеманите от мен длъжности в министерски кабинети бяха от чисто технически 
и административен характер.

6. Кои са трите най-важни решения, в чието вземане сте участвали в рамките на 
професионалната Ви кариера?

Ще се фокусирам върху скорошни аспекти в рамките на Сметната палата на Франция.

Планирането и координирането на изготвянето на доклада относно високоскоростната 
железопътна система във Франция ми беше възложено през 2014 г. в качеството ми на 
председател на отдел „Транспорт“. Тази работа постави в публичното пространство до 
момента скрития в известна степен въпрос за икономическата и финансовата, но също 
така и за екологичната целесъобразност на високоскоростните железопътни линии и 
тяхното интензивно развитие през последните 30 години. Докладът подчерта загубата 
на рентабилността на тази мрежа, неблагоприятните избори, до които е довело 
настъпателното ѝ развитие от гледна точка на планирането и финансирането на 
поддръжката на традиционната мрежа (независимо дали става дума за 
инфраструктурата или подвижния състав), повишената конкуренция от други видове 
транспорт и несигурните икономически и екологични резултати. По този начин 
докладът спомогна за разсейването на теоретичния поглед върху развитието на 
високоскоростните железопътни линии, което може да доведе единствено до финансова 
безизходица, без да донесе никаква добавена стойност, пропорционална на разходите за 
този вид транспорт. В доклада беше отправен призив за съществено обновяване на 
публичната политика в тази област, което в крайна сметка намери отражение в 
основната реформа на железопътния сектор, приета във Франция през 2018 г.

През 2017 г. участвах пряко като „контрадокладчик“ в работата на Сметната палата на 
Франция на тема „държавата като акционер“, или с други думи поведението на 
държавата като притежател на дялови участия в предприятия. Тази работа беше 
първият „панорамен“ преглед на тази тема и позволи да се изяснят прилаганите в тази 
област практики, като показа, че те далеч невинаги са направлявани от икономическата 
рационалност и загрижеността за управлението на активи. Това започна със самия 
състав на държавния портфейл от дялови участия, който не е толкова значителен 
колкото в миналото поради приватизационния процес, но който поради същата причина 
е и много разнообразен и дори разнороден, без наличието на последователна логика. 
Същото се отнася и за правилниците и правилата за управление, които често 
съответстват на исторически слоеве, чието основание за съществуване днес е спорно 
(вж. транспортния сектор, публичните аудио-визуални услуги). Тази работа предизвика 
голям отзвук и доведе до различни реформи, като например промяната на статута на 
железопътните предприятия и на тези в аудиовизуалния сектор (преход към статута на 
търговско дружество от общ характер със „стандартно“ управление).

През периода 2012 – 2013 г. трябваше да координирам провеждането на проучване 
относно отношенията между държавата и дружествата – концесионери на магистрали. 
Тази работа разкри съществуващия понастоящем дисбаланс в отношенията между 
концедента (държавата) и концесионерите. От нея стана видно, че увеличенията на 
таксите за изминат участък, за които концесионерите са получили съгласие в замяна на 
извършването на подобрения или увеличаването на капацитета, всъщност са имали 
спорни резултати (обичайни дейности по поддръжката или търговската 
привлекателност, които така или иначе се извършват от концесионерите, или за суми, 
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които не са пропорционални на финансовите ползи, извлечени от увеличенията на 
таксите). Като цяло техническият капацитет на държавата да контролира изпълнението 
на концесиите на магистралите изглежда слаб в сравнение с положението преди. 
Съдържанието на този доклад беше използвано на политическо равнище за 
възстановяване на баланса в договорните отношения, както и на административно и 
съдебно равнище за извършване на задълбочено проучване на спазването на правилата 
в областта на конкуренцията от страна на дружествата, стопанисващи магистрали.

Независимост
7. Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно 

независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте спазвали това 
задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции? 

Длъжностите, които съм заемал в Сметната палата на Франция от началото на 
професионалната ми кариера, както и изискваният от тях статут на магистрат, трябва да 
се упражняват по независим начин. В съответствие с процедурите на Сметната палата и 
в частност с принципа на колегиалност и професионализъм, отразен в прилагането на 
специфични правила, винаги съм разполагал с пълна независимост при планирането на 
работата, извършването на проверките, съставянето на докладите (избор на 
констатации, формулиране на препоръки) и участието в решението за тяхното 
публикуване или не (както и формата на това публикуване).

Тази независимост обхваща по-специално понятията за обективност, неутралност и 
безпристрастност. Ако в резултат на тази дейност на Сметната палата стигна до извода, 
че моята независимост и горепосочените принципи могат да бъдат поставени под 
въпрос, ще уведомя органите на Сметната палата (които също могат да поемат подобна 
инициатива) за това и впоследствие ще се оттегля от разглеждането на даден въпрос, 
независимо от етапа или естеството на моята намеса.

Тези принципи и правила за поведение са приложими в еднаква степен и за 
Европейската сметна палата и, ако бъда назначен, ще продължа да следвам и прилагам 
процедури, които познавам, като вземам предвид специфичните особености на една 
европейска институция. В това отношение ми се струва също важно да отбележа, че 
независимостта като член на Сметната палата трябва да се проявява и по отношение на 
институциите на съответната държава членка на произход и че е необходимо да се 
поддържа възможно най-голяма неутралност по отношение на изразените от френските 
публични органи позиции или интереси.

На последно място, не трябва да се предприемат никакви действия в частност чрез 
публични изявления, които могат да породят съмнение за липсата на независимост.

8. Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен 
партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които 
биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции? 

Доколкото знам – не.

9. Готов ли сте да разкриете пред председателя на Сметната палата всички Ваши 
финансови интереси и други ангажименти и да ги оповестите публично? 

Това не е никакъв проблем за мен, тъй като вече съм бил подлаган на подобни 
процедури:

– в качеството ми на член на Сметната палата на Франция;
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– в качеството ми на член на Висшия одитен съвет (Haut Conseil du 
Commissariat aux comptes)

– независим административен орган, отговарящ за регулирането и 
дисциплината по отношение на одиторската професия, в чиито рамки 
представлявам Сметната палата от края на 2014 г. насам.

10. Страна ли сте по висящо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, 
моля, представете подробности. 

Не съм страна по текущо съдебно производство.

11. Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако това е така – на 
какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 
18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Никога не ми е възлаган политически мандат, нито съм заемал политическа длъжност.

12. Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще 
прекратите ли изпълнението на всякакви активни и отговорни функции в 
политическа партия, ако бъдете назначен за член на Палатата?

Принципно бих отказал евентуален изборен мандат, както и каквато и да било 
отговорна длъжност в рамките на политическа партия. На практика обаче въпросът не 
ме засяга, тъй като никога не съм упражнявал подобни функции, нито имам намерение 
да го правя в бъдеще.

13. Как бихте постъпил в случай на сериозна нередност или дори измама, и/или 
корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Не виждам какво разграничение бих могъл да направя при управлението на такива 
въпроси между случаите, при които са замесени граждани от моята държава членка, и 
тези, при които не са, независимо дали става дума за сериозни случаи или не. За мен 
тези два случая биха били абсолютно идентични и към тях биха се прилагали същите 
правила, и то именно от мен. 

Изпълнение на функциите
14. Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на 

добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би 
могла да допринесе за нейното прилагане?

Вярвам, че доброто финансово управление на публичния сектор представлява важно 
предварително условие за правилното му функциониране, за доверието в него и преди 
всичко за положителното отношение на гражданите данъкоплатци към самото 
съществуване на публичните органи и изпълнението на техните мисии. 

При все това е желателно това финансово управление да бъде поставено в общата 
рамка на публичната система. В този смисъл качеството на публичното финансово 
управление зависи от други важни съставни елементи на публичната система за 
управление. То самото е съставен елемент на тази система. По-конкретно, можем да 
помислим за общата рамка на управление при ефикасно прилагане на 
междуведомствената координация и потока на релевантна информация между 
публичните заинтересовани страни. Може да помислим също така за системата за 
набиране и обучение на длъжностните лица, за техния статут, за управлението на 
индивидуалната кариера, както, разбира се, и за личната им етика и защитата им от 
евентуална злоупотреба с власт.
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С други думи, „добрите принципи“ за публично финансово управление ще могат да 
бъдат изцяло оперативни и приложени единствено при условие, че основите на самото 
публично управление са солидно положени.

Що се отнася до чисто финансовите въпроси, според мен няма фундаментална разлика 
между принципите, на които се основава „частното“ добро управление и тези на 
„публичното“ добро управление, с изключение, разбира се, на преобладаващата роля, 
която „публичните“ системи с пълно право трябва да отреждат на принципите на 
законосъобразност и прозрачност на управлението. Считам, че строгото спазване на 
законосъобразността следва да бъде в основата на публичното управление поради 
ясната причина, че органът, чиято основна задача се състои именно в това да определя, 
прилага и контролира принципа на върховенството на закона, сам трябва да бъде 
пример за подражание в това отношение при ежедневното управление на собствените 
дела. В противен случай доверието на гражданите и данъкоплатците във 
функционирането и легитимността на публичните институции биха били поставени под 
въпрос. Зачитането на принципа на върховенството на закона е неразривно свързано с 
изискването за морален интегритет спрямо длъжностните лица, независимо от мястото 
им в йерархията или естеството на тяхната дейност.

Отражението на тези изисквания или по-скоро тяхното следствие се състои в принципа 
на прозрачност на публичните дейности. Гражданите, данъкоплатците, както и 
заемащите изборни длъжности следва винаги да могат да се уверят в начина, по който 
се събират и изразходват публичните средства. Ще ми позволите да цитирам член 15 от 
Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789 г., който в известен смисъл се 
е превърнал във втори девиз на Сметната палата на Франция: 

„Обществеността има правото да изисква от всяко публично длъжностно лице да се 
отчита за своето управление.“

Вече повече от два века тази фраза отлично изразява какво следва да разбираме под 
прозрачност на публичните дейности и произтичащото от нея задължение за отчетност 
(accountability). В нея могат да се припознаят всички върховни одитни институции, 
чиято основна роля е именно да позволят конкретното осъществяване на това 
задължение.

След тези важни принципи, които са силно специфични за публичния сектор, можем да 
споменем и други принципи или правила от по „ежедневно“ или обикновено естество, 
на които следва да се основава едно добро финансово управление на публичните 
служби.

Ще спомена, разбира се, принципите на икономии, ефективност и ефикасност, които 
следва да вдъхновяват всеки далновиден управленец.

Но той ще може да бъде такъв по ефикасен начин единствено при условие, че работи в 
контекст, включващ следните елементи:

- ясна и уместна дефиниция на целите, които следва да бъдат постигнати и 
оценени;

- подходящ административен капацитет, позволяващ осъществяването на тези 
цели (и реална възможност за функционирането му по ефикасен и бърз начин, 
което невинаги е даденост в силно централизираните системи);

- проста и солидна рамка за вътрешен контрол с ясно определени и обявени 
отговорности, уместни йерархични и функционални структури, признати като 
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такива от целия персонал;

- наличието на инструменти, процедури и органи, позволяващи добиването на 
достатъчна увереност, че тези различни съставни елементи са налице и могат да 
бъдат приложени по ефективен начин: подходящ сметкоплан, изчерпателна 
финансова информация (бюджет, сметки и бележки) в ясен и полезен за целите 
на управлението формат, солидни и добре определени вътрешни процедури, 
подходяща и отговорна структура на управление, професионални и независими 
системи за вътрешен и външен одит.

15. Съгласно Договора Палатата е длъжна да подпомага Парламента при 
упражняването на правомощията му за контрол върху изпълнението на бюджета. 
Как бихте подобрили още повече сътрудничеството между Палатата и 
Европейския парламент (и по-специално неговата комисия по бюджетен контрол), 
с цел засилване на обществения контрол над общите разходи и повишаване на 
икономическата му ефективност?

Не бих могъл да дам точен и аргументиран отговор на този въпрос, преди да съм 
изпитал лично тези отношения и евентуалните нужди от подобрения.

При все това трябва да отбележа, че отношенията между Сметната палата и Парламента 
са дефинирани по доста сбит, но ясен начин в Договора за функционирането на 
Европейския Съюз („ДФЕС“), по-конкретно в член 287 от него, който предвижда 
Сметната палата да подпомага Парламента и Съвета на Европейския съюз в тяхната 
работа по контрола и изпълнението на европейския бюджет. Вярвам, че не бъркам, ако 
кажа, че именно Парламентът и преди всичко неговата комисия по бюджетен контрол 
използва тази разпоредба по най-активен начин и че Сметната палата винаги е считала, 
че е нейна задача е да отговаря по възможно най-добрия начин на исканията, които ѝ се 
представят в това отношение.

При все това със сигурност е възможно да се постигне едно по-високо равнище на 
взаимодействие и комуникация.

Сметната палата на Франция също има този опит, но в контекст, който е съвсем 
различен от този на Европейския парламент и Европейската сметна палата: постепенно 
бяха въведени процедури, взаимодействията от всякакво естество се умножиха, 
идентифицирани бяха реципрочни интереси и така бе установено едно уверено, макар и 
подлежащо на още подобрения сътрудничество.

Смея да предположа, но това ще трябва да го потвърди практиката, че подобрението на 
сътрудничеството би могло да се осъществи благодарение на следните конкретни 
елементи:

– точността при изпълнението на работата и осъществяването ѝ във време, което 
би позволило възможно най-доброто ѝ използване от Парламента;

– избора на темите за контрол, които биха били от интерес за Парламента;

– възможно най-голямата яснота и четивност на докладите и формулирането на 
практически и конкретни препоръки;

– поддържането и развитието на текущи работни отношения, които да позволяват 
по-добро взаимно разбиране на желанията и ограниченията на двете институции.

16. Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението? По какъв 
начин заключенията от този тип одит следва да бъдат включени в процедурите за 
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управление?

За да може изготвянето на одити на изпълнението да има добавена стойност, следва 
първо да се убедим, че базовите финансови данни са изчерпателни и точни, което 
предполага финансовите одити и одитите относно редовността да бъдат изпълнявани на 
задоволително професионално равнище.

Разбира се, ясно е, че добавената стойност на одитите на изпълнението е значителна за 
всички, които следят или използват работата на една върховна одитна институция.

 На първо място, това важи за гражданите данъкоплатци, които по този начин 
имат възможността да се запознаят с резултатите на публичната дейност, била тя 
политическа или административна, и да ги оценят. По този начин заключенията 
от одитите на изпълнението допринасят по един ефикасен начин за 
подхранването на публичния дебат и обогатяването му с обективни елементи.

 Разбира се, става дума и за парламентарните органи, например Европейския 
парламент, който не само разполага благодарение на одитите на изпълнението с 
тези обективни оценъчни данни по отношение на резултатите от политиките, 
програмите и действията, които е одобрил или за които му е поискано 
одобрение, като по този начин е в състояние да обсъжда тези въпроси на базата 
на документи, но също така разполага и с възможността да призове 
политическите или административните отговорници за тези политики, програми 
и действия да се отчетат за изпълнението на мисиите им. По този начин те 
принципно разполагат с механизъм за влияние върху тези дейности, когато това 
е необходимо.

 И накрая, става дума и за самите изпълнителни органи, които по този начин 
разполагат с анализи, които често не са в състояние да проведат сами поради 
липса на време и средства, а понякога и на идеи, и по отношение на които така 
или иначе съществува риск техният подход да не бъде независим и 
непредубеден. Резултатите от одитите на изпълнението, приети и използвани по 
правилен начин от публичните отговорни лица, следва да спомагат за 
подобряването на публичните политики, на тяхната уместност, както и на 
тяхното прилагане. Тези резултати могат също така да спомогнат за изтъкването 
на добри практики, чието разпространение би било от несъмнена полза за 
съответните публични администрации. По този начин те имат съществен принос 
за процеса на подобрение на публичното управление, което следва да бъде 
приоритетна и постоянна цел за всяка върховна одитна институция.

Естествено, взимането под внимание на заключенията и препоръките на одитите на 
изпълнението зависи най-вече от уместността на самите одити, от надеждността на 
методологията им, от яснотата и липсата на двусмислия в съдържанието им. Това може 
да бъде резултат единствено от един професионален и обективен подход, който да не 
наказва формалните или незначителните пропуски, дори в случаите, в които са налице 
и двете, а да допринася за подобряване ефикасността на организацията и ефикасността 
на публичния сектор. Няма съмнение, че нередностите трябва да бъдат констатирани и 
посочвани като такива, дори да водят до санкциониране на отговорните за тях лица, но 
следва да внимаваме да не пилеем ценни ресурси в действия, които не биха довели до 
реални ползи.

17. Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, 
националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по 
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бюджетен контрол) във връзка с одита на бюджета на ЕС?

Вече има установени интензивни взаимоотношения между Европейската сметна палата 
и националните върховни одитни институции. Те впрочем са предвидени и дефинирани 
в член 287 от ДФЕС. Модалностите на това сътрудничество са свързани на първо място 
с наличието и функционирането на Контактния комитет, в който участват всички 
засегнати институции. Този комитет е доказал своята роля и в многобройни случаи му 
се удаде възможност да осъществи полезни за всички участници действия за 
практическо сътрудничество, по-специално чрез работните си групи по въпросите от 
общ интерес. Могат да бъдат обмислени усилия за допълнително сътрудничество, като 
например осъществяването на успоредни или съвместни одити по споделени теми, като 
например управлението на европейските средства на национално равнище или на даден 
трансграничен инвестиционен проект, частично финансиран от Европейския съюз. 

Но могат също така да съществуват и по-ежедневни взаимоотношения, които би било 
уместно да се развиват по-специално с оглед по-доброто взаимно опознаване както на 
организационно, така и на методологично ниво. Имам предвид най-вече разработването 
на практика за командироване на одитори от дадена институция в друга такава. По този 
начин ние, например, приемаме в Сметната палата на Франция, принципно за период от 
поне две години, а на практика за по-дълго, колеги от Европейската сметна палата. 
Опитът ни от тази практика единодушно се оценява като много положителен и от двете 
страни.

Друг пример за много практически връзки е организацията на реципрочните ни задачи. 
Впрочем това е практика, която аз самият съм изпитал, когато заведох екипа, работил 
по високоскоростните железопътни линии – тема, която споменах по-рано – в 
Европейската сметна палата, за да представим методологията и резултатите от този 
одит. Мисля, че това представяне предизвика голям интерес и допринесе за 
предприемането от страна на Европейската сметна палата на задълбочена работа по 
високоскоростните железопътни мрежи в рамките на Европейския съюз.

Що се отнася до парламентите, както на европейско, така и на национално равнище, 
тяхна, разбира се, е задачата да определят начините и средствата за едно по-тясно 
сътрудничество. Върховните одитни институции несъмнено могат да допринесат за 
това задълбочаване на сътрудничествата, например като успоредно привлекат 
вниманието на съответните си парламентарни събеседници към определени въпроси, 
които може да са обект на обща загриженост, така например ефикасността на 
системите за управление и контрол върху европейските средства.

18. Как бихте развили допълнително механизма на докладване на Европейската 
сметна палата с цел предоставяне на Европейския парламент на цялата 
необходима информация относно точността на данните, които държавите членки 
предават на Европейската комисия?

Европейската сметна палата не може пряко да поиска от държавите членки да подобрят 
надеждността на данните, които предоставят на Комисията. За сметка на това част от 
рутинните проверки при един одит е да се потвърди, че Комисията действително 
разполага с уместни, точни и изчерпателни данни от страна на държавите членки. Също 
така сред компетенциите на Сметната палата е да препоръча на Комисията да 
предприеме определени мерки спрямо държавите членки, които да гарантират 
по-добрата надеждност на предоставяната информация (например да се осигурят 
удостоверения или сертификации от трети страни, да се осъществят одити, да се 
предостави техническа помощ на държавите, имащи нужда от такава, но също така и да 
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се опрости естеството и броят на изискваните данни и т.н.).

Други въпроси
19. Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента относно 

назначаването Ви за член на Палатата е отрицателно?

Отношенията между Европейския парламент и Европейската сметна палата се 
основават на съответните разпоредби на Договорите на ЕС и на други източници на 
европейското право. Въпреки това те не могат да бъдат ефикасни, освен ако не се 
основават също така и на доверие и уважение. Ясно е, че едно евентуално отрицателно 
становище на Парламента за моето назначаване в качеството ми на член на Сметната 
палата би подкопало тези отношения на доверие, както и на упражняването на 
длъжността. В такъв случай не бих имал друг избор, освен да оттегля кандидатурата си.
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