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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че общият размер на бюджетните ресурси, поискани от Европейския 
омбудсман за 2013 г., ще му позволи да изпълнява задълженията съгласно неговия 
устав, правилника за прилагане и споразумението за сътрудничество и ще му даде 
възможност за ефективно изпълнение на функциите си;

2. отбелязва, че прогнозите на омбудсмана за 2013 г. са на обща стойност 9 887 000 
евро, което представлява увеличение от 3,89 % (+ 370 500 евро) в сравнение с 
бюджета му за 2012 г.;

3. изтъква, че сравнително голямото увеличение в сравнение с бюджета за 2012 г. се 
дължи до голяма степен на значителното увеличение на наема, който омбудсманът 
ще плаща през 2013 г. поради преместването на службите му в Брюксел;

4. отбелязва, че самото повишение на разходите за наем води до увеличение на 
прогнозите с 2,4 %; изтъква, че ако се изключи предвиденото увеличение на
разходите за наем, бюджетът на омбудсмана би се увеличил само с 1,4 %, което е 
по-малко от прогнозираната инфлация от 1,9 %; 

5. отбелязва искането на омбудсмана за една допълнителна длъжност (AD6) по 
неговото щатно разписание и повишение в степен на 8 служители на съществуващи 
длъжности (2 AST и 6 AD);

6. подкрепя искането на омбудсмана за увеличение на бюджетните кредити за 
договорно наети лица, за да се попълни съставът на отдел „Регистър“, чиито задачи 
са разширени с разглеждането на жалби, попадащи извън мандата на омбудсмана;

7. изразява удовлетворение, че омбудсманът е успял да осъществи икономии (211 000 
евро) чрез системна проверка на всички редове от своя бюджет, което му дава 
възможност да използва средствата от тези икономии за финансирането на 
планирани проекти през 2013 г.; 

8. отбелязва със задоволство, че предвид настоящото икономическо положение в 
Европа, омбудсманът възнамерява да продължи и в бъдеще да прилага във 
възможно най-голяма степен бюджетни ограничения дотолкова, доколкото му 
позволява неговият мандат.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по петиции взе предвид бюджетните прогнози на Европейския омбудсман 
за финансовата 2013 година, които омбудсманът представи на бюджетния орган в 
съответствие с член 31 от Финансовия регламент.

Прогнозата на омбудсмана за 2013 г. е на обща стойност 9 887 000 евро. Това 
представлява увеличение от 3,89% (+ 370 500 евро) в сравнение с окончателния бюджет 
на омбудсмана за 2012 г. (9 516 500 евро). Прогнозите отчитат както въздействието на 
инфлацията, така и увеличения жизнен стандарт, предвидени от Европейската комисия. 

Основни характеристики на бюджета за 2013 година
Сравнително голямото увеличение на бюджета за 2013 г. (+ 3,89 %) в сравнение с 
бюджета за 2012 г. се дължи главно на значителното увеличение на наема (+ 230 000 
евро), който омбудсманът ще трябва да плати през 2013 г. 

През 2013 г. службите на омбудсмана в Брюксел ще се преместят от настоящото си 
място в старата сграда Eastman в нова сграда на улица Montoyer. Тъй като наемът за 
сградата Eastman е по-нисък поради сравнително лошото състояние на сградата, се 
налага омбудсманът да увеличи бюджетните кредити за наем в Брюксел (+ 230 000 
евро). 

Заедно с малкото повишение на наема за сгради в Страсбург (+ 7000 евро), като цяло 
бюджетните креди за разходи за наем през 2013 г. възлизат на 725 000 евро (+ 49 %). 
Освен това допълнителните разходи за новата сграда са по-високи (+ 33 %), отколкото 
за старата сграда Eastman.

Повишаването на разходите за наем представлява увеличение на бюджета от 2,49 %. 
Без тази разлика в плащанията за наем, бюджетът на омбудсмана за 2013 г. би се 
увеличил само с 1,4 % в сравнение с бюджета за предходната година, което е по-малко 
от прогнозната инфлация от 1,9 %.

Икономии и преразпределение
Както и в предходни години, службите на омбудсмана са изготвили бюджетните 
прогнози въз основа на планираните проекти за 2013 г. Вземайки предвид настоящото 
положение в Европа, службите на омбудсмана подлагат на системна проверка всички 
бюджетни редове с цел установяването на икономии, които могат да спомогнат за 
финансирането на тези проекти.

Общата стойност на установените по този начин суми възлиза на 211 000 евро, което 
представлява повече от 36 % от общото увеличение по други бюджетни редове (581 500 
евро).

Персонал
В прогнозите си за 2013 г. омбудсманът отправя искане за една допълнителна 
постоянна длъжност (AD6). Задълженията на счетоводител на Европейския омбудсман 
досега са изпълнявани от длъжностно лице от Европейския парламент. Въпреки това, 
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промените в системите и политиките (за информационни технологии) на Европейския 
парламент доведоха до положение, при което ще бъде от полза и за двете страни 
службите на омбудсмана сами да водят счетоводството си. За 2013 г. не е отправено 
искане за други длъжности.

По отношение на повишенията през 2013 г. омбудсманът отправя искане за повишение 
в степен на 8 служители на съществуващи длъжности (2 AST и 6 AD). Повишенията са 
поискани в съответствие с Правилника за длъжностните лица. Омбудсманът 
подчертава, че това не означава, че 8-те служители ще бъдат повишени автоматично. За 
всяко отделно повишение омбудсманът решава дали кандидатът заслужава това в 
достатъчна степен. 

В началото на 2012 г. омбудсманът реши да възложи отговорността за разглеждането 
на жалби, които са извън неговия мандат, на отдел „Регистър“. Това означава, че 
съставът на отдела трябва да бъде попълнен с договорно наети лица. Във връзка с това 
попълване на състава омбудсманът отправя искане за увеличение на бюджетните 
кредити за договорно наети лица в размер на 113 000 евро. Омбудсманът подчертава, че 
това увеличение се компенсира от еквивалентно намаление на бюджетните кредити за 
стажове (- 113 000 евро).

Организация
Дейностите на службите на омбудсмана могат да бъдат разделни на четири области: 1) 
разглеждане на жалби и извършване на проверки, 2) комуникация и връзки, 3) 
помощни дейности и 4) стратегия и управление.

С цел изпълнение на горепосочените дейности е създадена нова организация на 
службите на омбудсмана, която функционира от януари 2012 г. Двете съществуващи 
структури са реорганизирани и са създадени две дирекции, всяка от които се състои от 
три отдела: два отдела за жалби и проверки и един отдел с компетентност за помощни 
дейности. 

Новата структура „Жалби и проверки“ съставлява 57 % от общия персонал,  
„Комуникация и връзки“ - 17 %, помощни дейности - 22 % и „Стратегия и управление“ 
- 4 %.

Трудова натовареност
През 2011 г. омбудсманът е регистрирал 2 510 жалби, 698 от които попадат в рамките 
на неговия мандат (през 2010 г. броят им е бил 2 667 жалби, 744 от които са попадали в 
рамките на мандата). Омбудсманът е започнал 382 проверки (335 през 2010 г.). През 
2011 г. са приключени 318 проверки (326 през 2010 г.). Общо са разгледани над 3 700 
жалби и искания за информация. 

В над 65 % от разгледаните случаи (1 667) омбудсманът е успял да окаже помощ на 
подалите жалба чрез започването на проверка, прехвърлянето на случая на друг 
компетентен орган или предоставянето на консултация. Що се отнася до прехвърлянето 
на случаи или препоръките за отнасяне на жалбата към друг орган, 47 % от жалбите са 
насочени към органи от Европейската мрежа на омбудсманите (национални и 
регионални), на която Европейският парламент е пълноправен член. В 11 % от случаите 
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жалбите са отнесени към Комисията, а в 46 % от случаите е отправена препоръка 
жалбите да бъдат отнесени към други органи като SOLVIT. 

През 2011 г. омбудсманът е успял да приключи разглеждането на 84 случая, при които 
засегнатата институция е приела приятелско споразумение или е разрешила въпроса. В 
47 случая е установено лошо управление; в 13 от тях е постигнат положителен 
резултат, като засегнатата институция изцяло или частично е приела 
проектопрепоръката на омбудсмана. Омбудсманът е приключил разглеждането на 35 
случая с критични забележки, а при 39 случая са направени допълнителни забележки. 
При 64 случая не е установено лошо управление.


