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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. изразява голяма загриженост относно това, че въпреки че Сметната палата счете 
операциите, свързани с годишните отчети на Колежа, за законосъобразни и редовни, 
тя също така подчерта изключения, по-специално във връзка с нередовното 
провеждане на някои процедури по възлагане на обществени поръчки: в четири 
случаи Колежът е закупил стоки и услуги при липса на договор или тръжна 
процедура, които са възлизали общо на 344 111 евро, а в един случай процедурата е 
била ръководена от член на персонала, който не е разполагал с необходимата 
квалификация в областта на обществените поръчки, и в резултат на това не са били 
изготвени тръжни условия, не е била изискана финансова оферта, нито е била 
извършена финансова оценка (на обща стойност 11 000 евро); признава, че в 
отговорите си Колежът заявява, че е издадено нареждане за събиране на вземанията 
от бившия директор;

2. изразява съжаление относно факта, че тъй като измененият финансов регламент на 
Колежа не е бил представен на Комисията, поради което не е влязъл в сила, 
договорите за наемане на работа, подписани с някои консултанти и експерти, са 
незаконосъобразни;

3. отбелязва, че в някои случаи не са били извършени разследвания, като например в 
случаите, в които процедурите по възлагане на обществени поръчки не са били 
правилно проведени и договорите за наемане на работа не са били законосъобразни;

4. призовава за подобрение на бюджетното планиране, което следва да бъде напълно 
приложено и завършено до края на 2011 г. и да се проследява впоследствие, за да 
може новите процедури да влязат в сила възможно най-бързо;

5. отбелязва, че въпросът за забавянето на необработените фактури в края на 2009 г. 
вече е напълно анализиран и разрешен и че няма да се стига повече до забавяне, 
както и че не са настъпили щети;

6. изразява съжаление относно факта, че все още в сила е договор за наемане на 
работа, който е изпълнен неправилно; призовава Колежа незабавно да поправи 
нередността;

7. изразява съжаление относно случаите, в които бюджетни кредити са използвани за 
финансиране на лични разходи; отбелязва, че е приключил външният одит, и 
призовава за възможно най-бързо завършване на процеса на възстановяване на тези 
разходи;

8. отбелязва, че макар и Колежът да има нов управителен орган, в миналото са 
извършени грешки, за които все още не е потърсена отговорност; отбелязва 
подобренията, които осъществява новият управителен орган на Колежа, както и 
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бележките на Комисията, съгласно които през 2010 г. Колежът значително е 
подобрил изпълнението на бюджета си;

9. отбелязва отговора на Колежа, съгласно който ако след извършване на вътрешно 
разследване може да се стигне до заключение, че може да се установи лична 
отговорност, той със сигурност ще предприеме необходимите мерки в съответствие 
с действащите регламенти;

10. счита, че с оглед на значителния брой несъответствия и грешки, които настъпиха 
през 2009 г., Колежът не следва да се освободи от отговорност за 2009 г.;

11. отбелязва, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Колежа следва да продължава да се основава на работата му през 
годината.


