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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за назначаване на Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш 

де Фигейреду (João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo) за член на 

Сметната палата 

(C8-0260/2016 – 2016/0809(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 (C8-

0260/2016), 

– като взе предвид член 121 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0259/2016), 

A. като има предвид, че комисията по бюджетен контрол на Парламента 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 5 септември 2016 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 Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (João 

Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo) 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 одитните институции на държавите членки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА ЖУАН АЛЕШАНДЪР ТАВАРЕШ 
ГОНСАЛВЕШ ДЕ ФИГЕЙРЕДУ (JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES 

DE FIGUEIREDO) 

ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ОПИТ 

 

юни 2008 – 2016 г. Съдия в Сметната палата на Португалия 

Участвах в процеса на одобрение на становището за общите 

сметки на Португалската република. 

Извършвах проверки на законосъобразността на договорите, 

сключени от административните или корпоративните субекти 

на централната държавна администрация, автономните 

региони и местните органи: заеми и лизинги, предоставяне на 

услуги, строителни работи, предоставяне на стоки, покупка на 

недвижими имоти, договори за оперативен лизинг, концесии 

за строителство и услуги, публично-частни партньорства, 

сливания на местни предприятия. 

Провеждах одити на изпълнението на договорите и с цел 

определяне на финансовата отговорност. 

Прилагах законодателството относно управлението на 

публичните финансови средства в публичния сектор и 

стопанските сектори, националното и европейското 

законодателство в областта на обществените поръчки и 

основното административно законодателство. 

Подпомагах изготвянето на плановете и докладите за 

дейността на Сметната палата. 

Председател на комисията по информационни технологии на 

Палатата. 

Член на редакционната колегия на вестника на Палатата. 

март 2005 – юни 

2008 г. 

Държавен секретар за публичната администрация, 

Министерство на финансите, правителство на Португалия 

Участвах в заседанията на Министерския съвет и на 

държавните секретари. 

Участвах в пленарните заседания на Събранието на 

Португалската република и парламентарните комисии. 

Участвах в заседанията на Съвета на министрите на ЕС. 

Участвах в изготвянето на общите сметки и бюджетите на 

държавата, програмите за растеж и стабилност и на ключово 
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португалско законодателство в областта на публичните 

финанси през този период. 

Отговарях за програмата за преструктуриране на централната 

държавна администрация, която оказа влияние върху всички 

отдели в министерствата на централно и децентрализирано 

равнище и която имаше за цел подобряване на ефективността 

и ефикасността на управлението чрез съкращаване с 26% на 

длъжностите и структурите на висшето ръководство. 

Създадох споделянето на услуги между държавните служби. 

Създадох централната база данни за човешките ресурси на 

публичната администрация. 

Отговарях за реформата на схемите за заетост в държавната 

администрация: трудовите правоотношения, 

професионалното развитие и възнагражденията на всички 

държавни служители; реформа на пенсионната схема за 

държавните служители в съответствие с общата пенсионна 

схема за португалските работници и служители; реформа на 

системите за здравно осигуряване за държавните служители. 

Отговарях за прилагането на системата за оценка на 

резултатите на публичната администрация, която се използва 

за оценяване на службите, лицата на ръководни длъжности и 

други длъжностни лица. 

Водех преговори с федерациите на профсъюзите на 

държавните служители. 

септември 

2003 – март 2005 г. 

Главен одитор в Сметната палата на Португалия 

Издавах правни и финансови становища относно: 

измененията на Закона за бюджетната рамка (ЗБР); 

приложимостта на бюджетните правила и принципи на ЗБР за 

местните органи; присъждането на държавни и 

социалноосигурителни кредити за секюритизация; 

независимостта на сметните палати; отношението на сметните 

палати към вътрешния контрол; Закона относно 

организацията и дейността на Палатата; правния режим 

относно извъндоговорната гражданска отговорност на 

държавата; принципите и стандартите, които трябва да се 

спазват от пряката и непряката държавна администрация. 

Осигурявах техническа и правна подкрепа за проверката на 

законосъобразността на договорите за обществени поръчки и 

относно финансовите одити, одитите на съответствието и 

одитите на изпълнението. 
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Участвах в международни заседания с участието на 

международните върховни одитни институции (ВОИ) в 

рамките на Европейския съюз, ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ. 

ноември 

2002 – септември 

2003 г. 

Началник на Отдела за обучение 

Генерална дирекция за митниците – Министерство на 

финансите – Португалия 

Разработвах и наблюдавах политики, планове и доклади за 

оценка относно обучението на португалските митнически 

служители при прилагането на митническите режими на 

Португалия и ЕС. 

Планирах и наблюдавах инициативи за обучение за 

португалските митнически служители. 

април 

2001 – ноември 

2002 г. 

Генерален директор 

Генерален директор на Службата за местата за лишаване от 

свобода – Министерство на правосъдието – Португалия 

Носех главна отговорност за Службата, включително за 

централните служби и 54 затвора, 6 300 длъжностни лица, 

оперативен бюджет в размер на 188 000 000 EUR и 

инвестиционен бюджет в размер на 55 400 000 EUR (данни от 

2002 г.). 

Носех главна отговорност за изпълнението на наказанията 

лишаване от свобода, наложени от съдилищата на 13 500 

затворници (данни от 2002 г.). 

Определях възможностите за стратегическо развитие на 

португалската система за местата за лишаване от свобода и 

докладите и плановете за действие. 

Изготвих нов проектозакон относно наказанията лишаване от 

свобода и проект на законодателна разпоредба за укрепване 

на службата за одит и инспекции на Службата за местата за 

лишаване от свобода с цел гарантиране на надзора и правното 

съответствие на нейните практики в местата за лишаване от 

свобода и управлението им. 

Проведох първото проучване в Португалия относно 

тенденциите в употребата на наркотици и употребата им в 

местата за лишаване от свобода за Центъра за научни 

изследвания и проучвания в областта на социологията в 

Университетския институт в Лисабон (ISCTE). 
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Разработих и приложих програма за подобряване на 

сигурността в местата за лишаване от свобода, както и 

програма за превенция на самоубийствата. 

Приложих програма за изграждане и обновяване на местата за 

лишаване от свобода (Карегейра, Пасуш де Ферейра, 

съдебната полиция на Порто, Тирш, Синтра, Монтижу, Бежа, 

Оляу, Лейрия, Коимбра и Порто). 

Бях редактор на вестника „Temas Penitenciários“. 

февруари 

1999 – април 2001 г. 

Председател 

Национална пробационна служба, Министерство на 

правосъдието, Португалия 

Носех главна отговорност за Службата, включително за 115 

административни единици в 104 общини, 1 700 длъжностни 

лица и бюджет в размер на 37 500 000 EUR (данни от 1999 г.). 

Носех главна отговорност за подпомагане на съдилищата при 

прилагането и изпълнението на мерки, свързани с 

правораздаването при малолетни и непълнолетни и семейното 

правораздаване чрез 14-те институции за малолетни и 

непълнолетни лица на Службата (26 000 заявления годишно), 

и приемането на процедури съгласно международните 

конвенции, свързани с малолетните и непълнолетните лица, за 

които Службата е централният орган. 

Изготвих стратегическия план за 2000 – 2003 г. и проектирах 

и разработих система за планиране. 

Дадох своя принос за реформата на правораздаването при 

малолетни и непълнолетни (закон № 147/99 от 1 септември 

1999 г. и  закон № 166/99 от 14 септември 1999 г.). 

Създадох условия за съдилищата да постановяват 

общественополезен труд, включително споразумения с 440 

публични и частни институции, готови да приемат лица, 

които изтърпяват този вид наказание. 

Разработих и приложих система за електронно наблюдение в 

Португалия за наблюдението на млади правонарушители по 

домовете им (закон № 122/99 и министерска заповед за 

прилагане № 26/2001). 

ноември 

1995 – февруари 

1999 г. 

Началник на кабинета на Министерството на 

правосъдието 

Министерство на правосъдието – Португалия 
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Подготвях решения на Министерството на правосъдието, 

свързани със следните области: съдебната полиция, Службата 

за местата за лишаване от свобода, пробацията, научните 

изследвания и планирането, управлението на активи и 

финансовото управление, социалните услуги, европейското 

право и международното съдебно сътрудничество по 

наказателноправни въпроси.  

Осигурявах връзката между кабинета на Министерството и 

компетентните за тези области органи, както и с Върховния 

съд и Върховния административен съд, Върховния съдебен 

съвет, Върховния съвет на административните и данъчните 

съдилища, Главната прокуратура и адвокатската колегия. 

Дадох своя принос за подготовката на законодателни 

разпоредби в основни области на политиката в сферата на 

правосъдието, по-конкретно: закона за свободата на 

религията, закона за трафика и употребата на наркотици, 

закона за прилагането на наказанията за полагане на 

общественополезен труд, закона за електронното наблюдение 

на правонарушителите по домовете им, реформата на 

правораздаването при малолетни и непълнолетни, закона за 

либерализирането на професията „нотариус“, 

административните нареждания относно възлагането на 

обществени поръчки за строителни работи, стоки и услуги и 

набирането на персонал за Службата за местата за лишаване 

от свобода, създаването на места за лишаване от свобода, 

както и организацията и функционирането на съдебната 

полиция. 

Дадох своя принос за изготвянето на бюджетите и плановете 

за Министерството на правосъдието. 

Работех в Министерството на правосъдието по международни 

въпроси, по-специално подготовката за участието на 

Министерството на правосъдието в заседанията на Съвета по 

правосъдие и вътрешни работи на ЕС и в други 

международни заседания, особено тези на ООН, Съвета на 

Европа, Общността на португалоезичните държави и 

Конференцията на министрите на правосъдието на 

ибероамериканските държави, както и за командировките на 

служители в чужбина. 

Наблюдавах отношенията между Министерството на 

правосъдието и профсъюзните организации в сектора. 
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ноември 

1991 – септември 

1995 г. 

Началник на кабинета на държавния секретар към 

Министерството на правосъдието 

Министерство на правосъдието – Португалия 

Подготвях решения на държавния секретар в следните 

области: служби за защита на непълнолетни, пробация, 

наемане и обучение на магистрати, планиране и координиране 

на борбата с наркотиците, съдебна медицина, 

компютъризиране на правото, сътрудничество с африканските 

португалоезични държави, гражданство, доброволен 

институционален арбитраж, защита на потребителите, 

опазване на околната среда, съвети за закрила на децата. 

Осигурявах връзката между кабинета на държавния секретар 

и органите, отговарящи за тези области. 

Участвах в подготовката на законодателни разпоредби, по-

специално на Кодекса за специални процедури по 

възстановяване на дружества и несъстоятелност, на правната 

рамка относно употребата и трафика на наркотици, на 

правната рамка относно осиновяването, на международни 

правни инструменти, отнасящи се до съдебното 

сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни 

въпроси и сътрудничеството с PALOP и на съвети за закрила 

на детето от 1992 г. до 1995 г. 

Подготвях публичните презентации и пътуванията в чужбина 

на държавния секретар, по-специално за целите на участието 

в заседанията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 

ЕС, Съвета на Европа, ООН, Общността на 

португалоезичните държави и Конференцията на министрите 

на правосъдието на ибероамериканските държави. 

Изготвих проучването „Contributos para uma reforma orgânica 

do Ministério da Justiça“ (Принос към една органична реформа 

на Министерството на правосъдието). 

ноември 

1987 – ноември 

1991 г. 

Заместник генерален директор 

Национална пробационна служба, Министерство на 

правосъдието, Португалия 

Бях старши ръководител на оперативната дейност на 

Службата, осъществявана от 300 длъжностни лица в 

съдебните райони на Лисабон и южната част на страната, 

Азорските острови и Мадейра, която включваше: техническа 

подкрепа за съдилищата при вземането на решения, свързани 

с наказателни дела, изпълнение на присъди, малолетни и 
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непълнолетни и семействата; техническа подкрепа за 

администрацията на местата за лишаване от свобода при 

вземането на решения по отношение на затворниците (по-

специално одобрения за освобождаване и отворени режими); 

психологическа и социална подкрепа за непълнолетни, млади 

хора и възрастни, които подлежат на съдебно производство, и 

за техните семейства; връзки с други публични структури и 

частни организации, работещи за предотвратяване на 

престъпността и за социална реинтеграция. 

февруари 

1987 – ноември 

1987 г. 

Ръководител на Отдела за научни изследвания и 

планиране, администрация на Макао 

Институт за социално действие 

Давах правни консултации във връзка със социалните 

действия на Института 

Изготвях процедурите за съставяне и подписване на договори 

за строителни работи за изграждането на социални жилища 

(селище със социални жилища „Mong-Há“ с 650 жилища на 

стойност 48 милиона MOP и селище „Fai Chi Kei“ с 1100 

жилища). 

Разработвах система за финансова подкрепа и социални 

заведения, управлявани от частни институции. 

Проектирах системата за планиране на Института. 

февруари 

1985 – февруари 

1987 г. 

Ръководител на Службата за организация и 

информационни технологии, администрация на Макао 

Централно бюро на държавната администрация 

Издавах становища относно основните правила за 

обществените служби, относно процедурите за придобиване 

на компютърно оборудване и микрофилмирането на 

обществените служби и относно административна 

ефективност и намаляването на бюрокрацията. 

Изработих стандартизирани формуляри в администрацията на 

Макао. 

Проектирах и създадох система за придобиване на 

компютърно оборудване и микрофилмиране за обществените 

служби на Макао. 

Разработих план за компютъризиране на общи области на 

администрирането и управлението на обществените служби 

на Макао. 
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Организирах първото проучване на човешките ресурси на 

администрацията на Макао (общ брой на работната сила: 

8 500 души). 

Извърших компютризиране на отдела „Администрация и 

държавна служба“. 

Разработих интегрирана система за връзки с обществеността в 

администрацията на Макао. 

Разработих интегрирана система за управление за отдела 

„Администрация и държавна служба“. 

юни 

1983 – февруари 

1985 г. 

Директор на Службата за техническа координация, 

научни изследвания и планиране 

Национална пробационна служба, Министерство на 

правосъдието, Португалия 

Координирах дейностите, свързани с публикуването на 

проучвания относно социалната реинтеграция на нарушители. 

Определих формата на социалните доклади, използвани за 

осъждане, и за индивидуални планове за повторно адаптиране 

в пробационната система. 

Проектирах система за статистически данни за дейностите на 

Службата. 

Разработих протокол, договорен със службите в затворите, за 

регулиране на дейностите на Службата в затворите. 

Разработих план за дейността на Службата през 1984 г. 

май 1979 – юни 

1983 г. 

Технически служител на висшата публична 

администрация 

Държавен секретариат по публична администрация, 

Португалия 

Изготвях становища относно основните правила за 

обществените служби. 

Предоставях технически съвети относно общинските съвети и 

ги реорганизирах. 

Извършвах технически консултации и участвах в 

преструктурирането на Министерството на промишлеността, 

енергетиката и износа. 

Предоставях технически консултации на Република Гвинея 

Бисау. 
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Извършвах проучвания на общинските структури и 

управление. 

Извърших сравнително проучване на макроструктурите на 

администрациите на държавите – членки на Европейските 

общности. 

 1999 – 2004 г. Председател (2001 – 2004 г.) и член на управителния съвет 

(1999 – 2001 г.) на Европейската конфедерация за 

пробация (CEP) 

Председателствах общите събрания и заседанията на 

управителния съвет на Европейската конфедерация за 

пробация (организация, която обединява органите на 

министерствата на правосъдието на 36 европейски държави с 

отговорност за налагане на наказания, различни от лишаване 

от свобода, със седалище в Нидерландия). 

Председателствах други заседания със заместник-

председателите, генералния секретар и ръководните 

служители в секретариата в Нидерландия, както и семинари, 

организирани от Европейската конфедерация за пробация. 

Създадох стратегията за развитие на Европейската 

конфедерация за пробация, за планирането, изготвянето на 

бюджета и оценката на дейността. 

Участвах в заседания с представители на управителните 

съвети на местата за лишаване от свобода на държавите 

членки, Европейската комисия и Съвета на ЕС. 

Упражнявах надзор над управлението на бюджета и 

информационния бюлетин на Европейската конфедерация за 

пробация. 

 1999 – 2002 г. Член на Управителния съвет на Центъра за 

професионално обучение в правосъдната система 

Министерство на правосъдието, Португалия 

Определях политики, планове и действия във връзка с 

професионалното обучение на затворниците и други 

граждани, изтърпяващи наказателни санкции. 

Изготвях бюджетите за обучение. 

Изготвях доклади за оценката на предоставеното обучение. 

 1994 – 2003 г. Член на Комисията за достъп до административни 

документи – Събрание на Португалската република 
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Насърчавах принципа на прозрачност в публичната 

администрация и свободния достъп до административни 

документи. 

Следях за прилагането на Закона за достъп до 

административни документи, внасях и оценявах предложения 

за изменения. 

Оценявах заявленията, подадени от граждани относно отказ 

на достъп до документи от службите на публичната 

администрация и публичните органи. 

Организирах дейности по разгласяване и обучение по 

прозрачност на публичните служби и достъп до 

административни документи. 

Одобрявах планове и доклади за дейността на Комисията. 

 1992 – 1993 г. Член на Комисията по въпросите на качеството и 

рационализацията на публичната администрация 

Председателство на Министерския съвет, Португалия 

Участвах в работата на комисията, създадена от министър-

председателя, която доведе до доклад с мерки относно отказа 

от участие на държавата, отношенията между 

администрацията и гражданите, структурните решения и 

гъвкавостта в управлението на публичната администрация. 

 1985 – 1986 г. Член на Комисията за използване на китайски език – 

администрация на Макао 

Участвах в работата на Комисията, създадена от управителя 

на Макао, която доведе до приемането на доклад с мерки за 

постепенното използване на китайски като официален език на 

администрацията на територията на всички равнища, в това 

число по-специално наемането на длъжностни лица и местни 

лидери, развитието на правната система, използването в 

държавните органи и съдилищата, както и системи за 

китайско-португалски превод. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

септември 

1973 – юли 

1978 г. 

Диплома по право 

Факултет по право, Университет на Лисабон, Португалия 

В качеството си на преподавател или обучаващ, а също и като 

стажант, участвах в редица национални и международни 

конференции, конгреси, семинари и работни срещи по различни 
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въпроси, по-специално във връзка с реформата на публичната 

администрация, публичните финанси, публичното управление, 

административното право, външния и независим финансов 

контрол, сметните палати, наказателното правосъдие, 

пробацията и реинтегрирането в обществото, правораздаването 

при непълнолетни, предотвратяването и премахването на 

трафика и употребата на наркотици, и младежката престъпност 

(вж. приложението). 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

Роден език португалски 

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

 Слушане Четене Говорене Писане  

френски език C1 C2 C1 C2 B2 

английски език B2 B2 B2 B2 B2 

испански език C1 C1 A2 A2 A1 

 Нива: A1 и A2: елементарно използване на езика; B1 и B2 самостоятелно използване 

на езика; C1 и C2 компетентно използване на езика 

(Обща европейска референтна рамка за езиците) 

Комуникационни 

умения  

Добри комуникационни умения, развити през годините в рамките на ръководни 

позиции във важни публични служби и чрез политическа дейност като държавен 

секретар, които включваха множество публични изказвания, участие в 

парламентарни дебати, изслушвания в телевизионни и радиопрограми и контакт с 

други медии, както и участие в многобройни конгреси, семинари и др. и 

ръководство и координиране на национални и международни срещи. 

Организационни 

умения 

Добри координационни, организационни и ръководни умения, развити посредством 

ръководство и реорганизация на публичните служби и изпълнение на политически 

функции, тясно свързани с реформите на публичната администрация. 

  

Умения в 

областта на 

цифровите 

технологии 

САМООЦЕНКА 

 Обработка на 

информацията 

Комуникация Създаване на 

съдържание 

Сигурност Решаване на 

проблеми 

 Самостоятелно 

ползване 

Самостоятелно 

ползване 

Самостоятелно 

ползване 

Самостоятелно 

ползване 

Самостоятелно 

ползване 
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 Цифрови умения – таблица за самооценка 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДЕН 

ОПИТ 

Освен че председателствах и участвах в заседанията на 

управителния съвет на Европейската организация за 

пробация (CEP), посочена по-горе, на която понастоящем 

съм почетен член, участвах в многобройни срещи на 

органите на Европейския съюз, ОИСР, ООН, Съвета на 

Европа, Общността на португалоезичните държави, 

конференции на министрите на правосъдието и министрите, 

отговарящи за публичната администрация, на 

ибероамериканските държави, Международната 

организация на върховните одитни институции 

(ИНТОСАЙ) и нейната регионална европейска група 

(ЕВРОСАЙ), Контактния комитет на ръководителите на 

върховните одитни институции на ЕС и неговите служители 

за връзка, и Латиноамериканския център за управление на 

развитието (CLAD). 
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ПУБЛИКАЦИИ „Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma 

Sistematização da Ética Profissional dos funcionários“, 

Secretariado da Modernização Administrativa, ноември 1988 г.; 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A 

problemática dos défices“, в „Revista do Tribunal de Contas“ № 

43, януари – юни 2005 г., Лисабон, стр. 41 – 71; 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns 

para dirigentes públicos: a proposta de Portugal“, с Valadares 

Tavares, Luis, в „Revista do Serviço Público“, том 57, № 1, 

януари/март 2006 г., Escola Nacional de Administração 

Pública, Brasília; 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública“, в „Revista 

do Tribunal de Contas“, № 51, януари/юни 2009 г., 

първоначално публикувана от ОИСР със заглавие 

„Ефикасност и законност в работата на публичната 

администрация“, Конференция относно реформата на 

публичната администрация и европейската интеграция, 

Будва, Черна гора, 26 – 27 март 2009 г.; 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização 

prévia do Tribunal de Contas“ в „Revista do Serviço Público“, 

№ 51, януари/юни 2009; 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação 

a novos desafios“, в сборника „Colóquio Internacional – A 

moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise 

económica?“, публикуван от Сметната палата на Португалия 

по случай нейната 160-та годишнина, Лисабон, 2009 г.; 

„As reformas na Administração Pública“, предисловие към 

Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, 

организиран от Maria Laura Veríssimo Dias и Paulo 

Guilherme Fernandes Lajoso, юли 2009 г.; 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns 

aspetos fundamentais“ в „Revista do Tribunal de Contas“, № 

52, юли/декември 2009 г.  

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 

2005 a 2009“, предислов към „A Proteção Social dos 

Trabalhadores em Funções Públicas“, от Isabel Viseu и Vasco 

Hilário, Coimbra Editora, юли 2011 г. 

„Conflito de interesses e ética do serviço público“, съавтор с 

Augusto Santos Silva, научна статия, която се очаква да бъде 
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публикувана в Наръчника за измамите в Португалия през 

2016 г. от Икономическия факултет на Университета в 

Порто. 

„SIDA, Direito e Ética“, в „Criminalidade e Cultura – Cadernos 

do Centro de Estudos Judiciários“, № 2/90, стр. 225 – 240; 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social“ в „Cidadão 

Delinquente: Reinserção Social“, Министерство на 

правосъдието на Португалия, 1983 г., стр. 17 – 47; 

„Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção 

Social“, в „Prisões e Reinserção Social“, бюлетин № 37, 

декември 1983 г. – февруари 1984 г., на Центъра за 

християнски размисъл (Centro de Reflexão Cristã), стр. 

13 – 26; 

„Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania“ в 

„Mercado Social de Emprego – Encontro Nacional de 

Interlocutores – 2000“, публикувана от Comissão para o 

Mercado Social de Emprego (Комисия за социалния пазар на 

труда), стр. 121 – 124; 

„A Justiça de Menores na Europa“ в „Infância e Juventude“, 

№ 01-1, януари – март 2001 г., стр 9 – 20; 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil“ в 

„Infância e Juventude“, № 01-2, април – юни 2001 г., стр. 

19 – 24; 

„ Execução de Medidas Tutelares Educativas“ в „Direito Tutelar 

de Menores – O Sistema em Mudança“, Факултет по право на 

Университета в Коимбра и Службата на главния прокурор, 

Coimbra Editora 2002 г., стр. 195 – 210. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА ЖУАН АЛЕШАНДЪР ТАВАРЕШ 
ГОНСАЛВЕШ ДЕ ФИГЕЙРЕДУ НА 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. 

 

1.1. Изпълнявал съм задължения, свързани с публичните финанси, още от първото 

си назначаване на ръководна публична длъжност, което беше сравнително рано 

в професионалната ми кариера – през 1982 г. Ще спомена четири от най-

показателните примери за опита, който имам. 

 

1.2. Външен финансов контрол и одит като съдия в Сметната палата на 

Португалия от 2008 г.  

Като член на Сметната палата на Португалия – органът, който упражнява външен 

и независим финансов контрол на публичните финанси на Португалия и 

съдейства на Събранието на Републиката в осъществяването на политически 

контрол, участвах в процеса на приемане на становището на Сметната 

палата относно общите сметки на португалската държава от 2009 г. до 

2014 г. Това становище оказва въздействие върху общите сметки, които 

включват сметките за всички разходи на португалското правителство за 

административни нужди, публичния сектор и социалното осигуряване. В това 

становище Палатата се произнася относно законността и финансовата точност 

на операциите, свързани с общите сметки, въз основа на проверки и одити, 

извършени в съответствие с Наръчника за одитиране и процедури, одобрен от 

Палатата и съобразен с международните стандарти (Международните стандарти 

на върховните одитни институции). 

Така предходният ми опит в администрирането и управлението (в самото 

правителство, както и в отношенията с парламента), в планирането, 

изпълнението и контрола на публичните финанси беше допълнен с опит в 

областта на външния финансов контрол, упражняван от Сметната палата (като 

част от съдебната власт, в съответствие със структурите, определени от 

Конституцията на Португалия). 

Наред с работата в Сметната палата извършвах и одити със специален акцент 

върху административната и финансовата законност на изпълнението на 

договори, сключени от страна на правителството и на местните органи на 

властта. Отговарях също така за извършването на одити за разследване на 

финансови нередности. 

 

1.3. Планиране и контрол на португалските държавни финанси през периода 

2005 – 2007 г. 

През 2005 г. бюджетният дефицит на Португалия, изчислен от Националната 

банка на Португалия през май за същата година, възлизаше на 6,2% от БВП. Това 

беше нарушение на ангажиментите, поети в рамките на Пакта за стабилност и 

растеж на Европейския съюз. Може също така да се отбележи, че и през годините 
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преди 2005 г. (2002 – 2004 г.) бюджетният дефицит достигаше нива, 

несъвместими с Пакта за стабилност и растеж, въпреки приемането на сериозни 

еднократни или временни мерки.  

В този контекст постъпих на работа в правителството на Португалия на поста 

държавен секретар за публичната администрация в Министерството на 

финансите. На съответните служители на Министерството на финансите, 

включително и на мен, беше възложено разработването на стратегия за 

оздравяване на бюджета за публичните финанси на Португалия. Основната цел 

на тази стратегия беше свеждане на бюджетния дефицит до равнище под 3% от 

БВП до 2008 г. чрез намаляване на тежестта на разходите, и по-специално на 

текущите първични разходи. 

 

Основните компоненти на стратегията за оздравяване бяха следните 

инструменти, в изготвянето на които участвах: 

а) Многогодишната програма за намаляване на текущите разходи, в 

която се изброяваха всички структурни реформи в публичната 

администрация и управлението на нейните човешки ресурси, в 

социалната, здравната и образователната сфера, които представляваха 

основните съвкупности от разходи, с оглед на стратегията за оздравяване, 

придружени от прогноза за съответното им въздействие върху бюджета. 

Ще навляза в повече подробности по отношение на реформите в областта 

на публичната администрация и управлението на нейните човешки 

ресурси, за които отговарях, в отговорите си на въпроси 2 и 6; 

 

б) Програмите за стабилност и растеж за 2005 – 2009 г., 2006 – 2010 г. и 

2007 – 2011 г. В съответствие с насоките, установени със 

законодателството на Общността, тези документи определиха 

краткосрочните и средносрочните бюджетни цели и включваха 

споменатите по-горе структурни реформи, целящи оздравяване на 

бюджета, заедно с мерки за опростяване на данъчната система, 

намаляване на отклонението от данъчно облагане и данъчните измами и 

намаляване на държавното присъствие в икономиката чрез програма за 

приватизация; 

 

в) Държавните бюджети за 2006 г., 2007 г. и 2008 г., с които 

горепосочената стратегия беше приложена на практика и в които 

поставените цели за бюджетното салдо бяха съответно -4,8%, -3,7% и -

2,4% от БВП. 

Участието ми в рамките на правителството в изготвянето на тези програми, на 

законите за държавния бюджет и на наредбите за изпълнението им, както и в 

тяхното представяне пред Събранието на Португалската република, в което 

участвах по-специално във връзка с разходните компоненти, ми даде 

възможност да придобия опит в процеса на средносрочното и краткосрочното 

планиране, оказало въздействие във всички области на публичните финанси на 

Португалия и свързано с проектирането и разработването на структурни 

реформи. 
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В същата област, но на равнището на бюджетния контрол, участвах и в процеса 

на одобряване на общите сметки на португалската държава за 2005 г., 2006 г. 

и 2007 г.  
Стратегията за оздравяване на бюджета, изготвена по това време, постигна и 

дори надмина основните елементи на поставените цели, като се има предвид, че 

дефицитът намаля до 4,3% от БВП през 2006 г. и 3% през 2007 г. През юни 

2008 г. Съветът на Европейския съюз отмени решението от 20 септември 2005 г. 

относно прилагането на процедура при прекомерен дефицит в Португалия. 

 

 

1.4. Планиране и контрол на финансите на Министерството на правосъдието на 

Португалия от 1991 г. до 1999 г. 

В качеството си на началник на кабинета на членове на правителството 

(държавен секретар и министър) през този период участвах в изготвянето на 

бюджетите и сметките на Министерството на правосъдието, които засягаха 

важни органи и служби, и по-специално съдилищата, прокуратурата, висшите 

съдебни съвети, службите за регистрация и нотариални услуги, съдебната 

полиция, затворническата администрация, Националната пробационна служба, 

както и органите за съдебна медицина. Оценявах предложенията, представени от 

службите на Министерството, в сътрудничество с органите за вътрешен контрол, 

и подготвях решенията, които членове на правителството трябваше да приемат. 

Освен участието си в началните и крайните етапи на цикъла на финансово 

управление участвах и в процеса на изпълнение на бюджета в тези служби, 

когато законът изискваше решение от членове на правителството. 

 

1.5. Планиране, изпълнение и контрол на бюджетите на Националната 

пробационна служба и Службата за местата за лишаване от свобода от 

1999 г. до 2002 г. 

Като ръководител на Националната пробационна служба и генерален директор 

на Службата за местата за лишаване от свобода през този период ръководех 

изготвянето на съответните бюджети и сметки и носех крайната отговорност за 

тяхното изпълнение: бюджети с годишна стойност от около 37 500 000 EUR и 

243 400 000 EUR (през 1999 и 2002 г.). Отговарях пред правителството, от което 

бях назначен, пред Събранието на Португалската република, което можеше да 

ме извика да давам обяснения, и пред Сметната палата, която проверяваше 

административната и финансовата законосъобразност на договорите за 

обществени поръчки, които трябваше да бъдат подписани, и одитираше 

управлението на бюджета и бюджетните процедури. 

 

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

 

2.1. Бих посочил четири етапа или събития в професионалната ми кариера, за които 

вярвам, че са имали въздействие върху организацията или функционирането на 

държавата и дори, пряко или косвено, върху португалското общество. Те също 

така силно повлияха професионалното ми развитие. Напълно съм наясно обаче, 

че това е станало в сътрудничество с многобройни други държавни служители и 

длъжностни лица – началници, колеги и подчинени – и че без тях и техния 
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принос бих постигнал много по-малко. Те направиха възможни много от 

постиженията, описани по-долу. Ще бъда кратък, тъй като пълното описание с 

всички технически подробности би довело до много дълъг документ. 

 

2.2. ПЪРВО: реформите в публичната администрация на Португалия в периода 

2005 – 2009 г.  
Политическият и финансовият контекст, в който тези реформи бяха подготвени 

и осъществени, вече е описан в раздел 1.3. 

 

В доклад от 2008 г., озаглавен „Преглед на бюджетирането в Португалия“, 

ОИСР заявява, че „значителни структурни реформи се провеждат в няколко 

области. Правителството е започнало впечатляваща реформа в публичната 

администрация“ (стр. 24).  

 

Отговарях за следните реформи – т.е. отговарях за тяхната политическа и 

техническа подготовка, разработване и правна формулировка, която представях 

пред правителството и защитавах в парламента, както и за тяхното 

разпространение, най-вече чрез медиите: 

а) Реорганизация на държавната администрация 2005 – 2007 г.: беше 

направена структурна оценка на 518-те публични органа, съставляващи 

държавната администрация, с оглед на вземане на решения относно 

тяхното закриване, сливане или съкращаване. До края на програмата броят 

на тези органи беше сведен до 331: намаление с 26%.  Това обаче не беше 

просто механично съкращаване на държавната администрация, а 

следователно и на ръководните длъжности (които също бяха намалени с 

26%) – целта беше тя да стане по-рационална, икономична, ефективна и 

ефикасна.  Това изискваше определяне на базов модел за всички 

министерства, който да отчита специфичните им характеристики, с акцент 

по-специално върху три области: засилване на функциите в подкрепа на 

управлението – преди всичко в планирането, оценката и контрола – 

реорганизация на децентрализираната администрация и реформиране на 

функциите по управление на ресурсите със създаването и стартирането на 

споделяне на услуги в областта на управлението на финансовите и 

човешките ресурси и обществените поръчки; 

 

б) Реформа на заетостта в публичния сектор 2006 – 2009 г.: беше въведена 

нова система на заетост за длъжностните лица, които тогава наброяваха 

около 740 000, с акцент върху три основни области:  

 условията на заетост, с приемането на трудови договори за 

повечето длъжностни лица, като назначаването се запазва само за 

отговорни позиции и позиции, представляващи държавата;

 нова, опростена система за професионално израстване, с 

премахване на стотици планове за кариерно развитие; 

 нова система на заплащане, основана на единна таблица на 

заплатите за цялата администрация, с премии за значителни 

постижения. 
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Целта на тези реформи беше постигане на по-голяма степен на сближаване 

между системата за длъжностните лица и общата система на заетост за 

работници и служители в Португалия; нов модел за управление на 

човешките ресурси, тясно съгласуван с бюджетното управление; силна 

връзка между заплащането и професионалното израстване и оценката на 

постигнатите резултати и възнаграждения за заслуги; и опростяване и 

прозрачност на системите за професионално израстване и 

възнагражденията; 

в) Създаване на схеми за оценяване на обществените служби, 

ръководителите и служителите и работниците през 2007 г.: за първи 

път в португалската администрация беше въведена обща схема за 

оценяване за обществените служби и ръководителите, свързана със схема 

за оценка на резултатите от работата за всички длъжностни лица и 

съобразена с циклите на публичното управление, основана на цели, 

показатели и резултати. Бяха въведени задължителни квоти за 

отличаване на най-добрите длъжностни лица (до 25%) от останалите. 

Предвиждаше се въвеждане на дисциплинарна процедура за 

длъжностните лица, които се справят най-зле, за да се установи дали има 

неспазване на професионалните задължения, което би могло да доведе до 

прекратяване на трудовото правоотношение. Тези мерки оказаха 

въздействие върху професионалното израстване и заплащането на 

ръководните и другите служители, а оттам и върху бюджетите за 

различните служби; 

г) Реформа на схемите за социално осигуряване на длъжностните лица 
през 2005 г., 2006 г. и 2007 г.: схемата за пенсионно осигуряване на 

длъжностните лица – общата схема и 32-те специални схеми, които 

съществуваха по това време – беше реформирана и приведена в 

съответствие с общите схеми за социална сигурност. Дотогава 

длъжностните лица се ползваха със специална, по-благоприятна схема. Те 

се пенсионираха на 60, докато другите служители се пенсионираха на 65 

години. Поради това пенсионната им възраст беше увеличена на 65 

години. Преходният период за въвеждането на новата схема започна през 

2006 г. и вече е завършил. Схемите за здравно осигуряване за 

длъжностните лица също бяха реформирани. Това включваше премахване 

или реформиране на най-облагодетелстваните специални схеми (за 

длъжностните лица в областта на отбраната, силите за сигурност и 

правосъдието) и допълнителните схеми за социално осигуряване, които 

бяха стандартизирани и по-строго прилагани; 

д) Ограничаване на наемането на персонал и мобилност на човешките 

ресурси след 2005 г. Това беше програма за реформи, която включваше 

преди всичко правни и управленски инструменти за ограничаване и 

намаляване на броя на служителите в публичните администрации и за 

насърчаване на тяхната вътрешна мобилност. Беше създадена централна 

база данни за човешките ресурси в публичната администрация – нещо, 

което преди това не съществуваше. Тези механизми са до голяма степен 

все още в сила, като предоставят информация за човешките ресурси на 
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всяко тримесечие. Броят на служителите в публичните администрации 

намаля от 747 880 на 692 279 в периода 2005 – 2008 г., т.е. със 7,5% за 

четири години.  
 

2.3. ВТОРО: проверки от Съдебната палата на договорите за публично-частно 

партньорство за концесиониране на магистрали.  
През 2009 г. решение на Съдебната палата, по което бях докладчик, постанови, 

че договорите на стойност над 350 000 EUR, сключвани от публичния орган, 

отговорен за системата на пътната инфраструктура, подлежат на предварителни 

проверки от Сметната палата. В съответствие с това правителството изпрати на 

Сметната палата, за решение относно правното му съответствие, договор за 

публично-частно партньорство с частно дружество с ограничена отговорност за 

проектиране, изграждане, финансиране, поддръжка и експлоатация на 

магистрала „Douro Interior“ за 30-годишен период. Към 1 януари 2009 г. нетната 

стойност на договора беше 798 000 000 EUR. Одитът на Сметната палата беше 

за установяване на спазването на националното законодателство в областта на 

обществените поръчки и формирането на договорни публично-частни 

партньорства, съответствието с европейското законодателство в тези области и 

спазването на приложимите финансови разпоредби. Тук също аз бях докладчик 

за решението на Сметната палата. В решението беше посочено, че проверката е 

установила нарушения на закона при процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, в резултат на което не могат да се извършат плащания. Правителството 

беше принудено да повтори част от процедурата за възлагане на обществена 

поръчка и да преформулира договора. След това първо решение още четири 

договора за концесиониране на магистрали станаха предмет на идентични 

решения на Съдебната палата със същите последици. Контекстът на 

стартирането на процедурите и вземането на решенията и значителните срокове 

и средства, предвидени в договорите, допринесоха за повишаване на 

осведомеността сред правителството и сред обществеността относно значението 

на намесата на Сметната палата като независим орган, който контролира 

законосъобразността на актовете и договорите, свързани с публични разходи. 

 

2.4. ТРЕТО: реформа на системата за контролиране на младежката 

престъпност през 2000 г.  

Може и да не изглежда от значение за процедурата по назначаване в 

Европейската сметна палата, но считам за важно да спомена тази реформа 

поради въздействието, което имаше и продължава да има върху обществото, 

примера за ефективно и ефикасно управление, който представлява, както и 

важната роля, която изигра през следващите етапи на професионалната ми 

кариера. 

До края на 90-те години на миналия век правосъдната система в Португалия все 

още разглеждаше младежката престъпност през призмата на модела за закрила. 

Малолетните престъпници се възприемаха като нуждаещи се от специална 

закрила, която да ги изведе на правия път и да предотврати повторното 

извършване на престъпления. Този модел напълно отрича мерки, които 

включват принуда и физическо ограничаване.  
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Вече беше станало ясно, че този модел е остарял, на фона на появата на сериозни 

форми на младежка престъпност в Португалия. Ето защо през 1999 г. беше 

прието ново законодателство, което, запазвайки възпитателния компонент, 

предвиждаше възможност за физическо ограничаване чрез съдилища и 

институции от затворен тип за малолетни и непълнолетни извършители на 

престъпления. Законът обаче не влезе в сила поради липса на необходимите 

финансови, материални и човешки ресурси.  

Лятото на 2000 г. беше белязано от множество сериозни престъпления, 

извършени от младежи, които бяха широко отразени в медиите и оказаха 

дълбоко въздействие върху общественото мнение, тъй като стана ясно, че 

държавата не е в състояние да контролира младежката престъпност.  

По това време отговарях за Националната пробационна служба, 

административен орган, занимаващ се с тези въпроси.  

С оглед на сериозното положение и след поредица от срещи в различни 

държавни, административни и съдебни институции, на 19 август 2000 г. 

предложих краткосрочна програма, която беше приета от правителството, с 

необходимото финансиране, с цел да се даде възможност новото 

законодателство относно младежката престъпност да влезе в сила през януари 

2001 г. 

Между август и декември 2000 г. беше изготвено и прието допълнително 

законодателство, както и спешни мерки за приспособяване на сградите, които 

трябваше да поемат най-тежките случаи на младежка престъпност, както и за 

набиране и обучение на нови служители, които да работят непосредствено със 

съответните млади хора, и за обучение и повишаване на осведомеността сред 

съдиите. 

Тъй като това беше противоречив въпрос – особено в съдебните и академичните 

среди – породил загриженост и тревога сред широката общественост, бях 

поканен да участвам в множество обществени дебати, включително 

телевизионни.  

Законът влезе в сила на 1 януари 2001 г. Кризата от лятото на 2000 г. не се 

повтори. Новият модел и системите за реагиране бяха установени и 

стабилизирани. 

 

2.5. ЧЕТВЪРТО: въвеждане в Португалия на системата за електронно следене 

на извършители на престъпления от 1999 г. 

Не мога да не спомена и професионалния си опит в тази област поради 

въздействието, което имаше и продължава да има върху португалското 

общество, и аспектите му, свързани с обществените поръчки и финансите, както 

и поради факта, че отговарях за подготовката и въвеждането на системата. 

Затворите в Португалия през 90-те години на миналия век бяха сериозно 

препълнени и положението беше достигнало критична точка. Бяха необходими 

по-икономични и по-ефективни механизми за контрол на престъпността, както 

и предлагане на алтернативи на лишаването от свобода. В страната стартира 

обширен дебат по свързани със сигурността въпроси и много хора се обявиха 

против електронното следене, основно поради това, че то би осигурявало по-

малко сигурност за обществото. Най-накрая правителството и парламентът 

приеха необходимото основно законодателство през 1999 г. След това бяха 
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предприети следните стъпки: бяха направени проучвания на опита в други 

страни, в това число чрез посещения с учебна цел, бяха разработени 

информационни и технологични системи и бяха определени техническите 

характеристики на необходимото оборудване, беше открита международна 

тръжна процедура за закупуване на услуги, свързани с телематичното 

позициониране и проследяване, бяха приети необходимите разпоредби и бяха 

назначени и обучени необходимите специалисти. Впоследствие беше подписан 

договор за закупуване на услуги за следене, който възлизаше на 

2 704 956,05 EUR.  

Електронното следене влезе в действие на 2 януари 2002 г., като приложението 

му постепенно се разширяваше и през 2005 г. обхвана цялата територия на 

страната. Електронното следене на извършителите на престъпления сега вече е 

решение, което като цяло се приема от португалското общество, с изключително 

ниски равнища на грешки или пропуски, и се използва за средно 1 000 

извършители на престъпления във всеки един момент. 

 

3. Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и 

многоезикови организации или институции, базирани извън Вашата държава 

на произход? 

 

3.1. През 1985 – 1987 г. служих в публичната администрация на Макао. Като 

китайска територия под португалско управление, културата там беше 

преобладаващо китайска по своя характер. Организирах и ръководих 

централната служба за административна организация и информационни 

технологии на администрацията на Макао. В службата имаше еднакъв брой 

китайски и португалски колеги, които работеха едновременно с китайски и 

португалски текстове. Тъй като аз и някои от моите колеги от Португалия не 

владеехме китайски (кантонски), освен няколко всекидневни фрази, а 

китайските ни колеги не знаеха достатъчно португалски, като работен език се 

използваше английски.  

Придобитият ми там опит доведе до назначаването ми от губернатора на Макао 

в Комисията за използване на китайски език, съставена от ключови фигури от 

администрацията и обществото на Макао – както от португалски, така и от 

китайски произход. Комисията определи мерките, необходими за все по-

широкото използване на китайски език като официален език на администрацията 

на територията на всички равнища, в това число наемането на местни служители 

и ръководители, развитието на правната система, използването в органите за 

управление и съдилищата, както и системи за превод между двата официални 

езика. Тази работа и други последвали я проекти бяха от решаващо значение за 

гладкото преминаване на администрацията към Китайската народна република 

през декември 1999 г. 

 

3.2. От 1999 г. до 2004 г. изпълнявах ръководна роля в CEP (CEP – Confederation of 

European Probation, http://www.cepprobation.org/), първоначално като член на 

управителния съвет, а през 2001 г. бях избран за председател на Общото 

събрание на СЕР. CEP е със седалище в Утрехт, Нидерландия. Тя е 

международна организация, чиито работни езици са френски, английски и 

http://www.cepprobation.org/
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немски, и понастоящем в нея участват органи на министерствата на 

правосъдието, университети, различни ведомства, отговарящи за изпълнението 

на наказания без лишаване от свобода от 36 европейски държави, с цел 

подпомагане на изграждането на по-сигурни общества и допринасяне за 

рехабилитацията и повторната социална интеграция на извършителите на 

престъпления. Като председател ръководех заседанията на Общото събрание и 

управителния съвет, който включваше представители на осем държави, и 

отговарях за общото управление на организацията, както и за контактите с 

управителните съвети на затворите на държавите членки и с международни 

организации като Съвета на Европа и Европейския съюз. При напускането на 

този пост бях избран за почетен член на СЕР от Общото събрание. 

 

3.3. Международният ми опит включва и участие в заседания и технически срещи на 

Съвета на министрите на Европейския съюз, в органи на ОИСР, ООН и Съвета 

на Европа, в Общността на португалоезичните държави, в Конференцията на 

министрите на правосъдието и министрите на публичната администрация на 

ибероамериканските държави, в Международната организация на върховните 

одитни институции (ИНТОСАЙ) и Европейската организация на върховните 

одитни институции (ЕВРОСАЙ) и в заседанията на Контактния комитет на 

ръководителите на върховните одитни институции на държавите – членки на ЕС 

и неговите служители за връзка. 

 

4. Били ли сте освобождаван от отговорност за предходно изпълняваните от Вас 

управленски функции, ако се прилага такава процедура? 

 

При изпълнението на предходните ми управленски функции, по-специално като 

председател и генерален директор на публичен орган, спазвах стриктно всички 

правни разпоредби относно представянето на доклади и отчети на компетентните 

органи и никога не е възниквал въпрос във връзка с това. 

 

5. Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на 

политическо предложение за назначение?  

 

Длъжността ми на държавен секретар за публичната администрация и член на 

правителството беше резултат на политическо предложение за назначение; бях 

предложен за тази длъжност от министър-председателя и бях назначен от президента 

на Републиката.  

Назначенията ми за началник на кабинета на членове на правителството беше 

резултат от оказаното ми доверие от съответните членове на правителството. Следва 

да посоча, че в моя случай изпълнявах задълженията си – като началник на кабинета 

на държавния секретар и на кабинета на министъра на правосъдието – в правителства 

с различни политически ориентации. 

В Португалия назначаването на длъжностите председател и генерален директор на 

публичен орган се прави от министър-председателя по предложение на 

компетентния министър. Въпреки това предложенията за назначаване на 

длъжностите, на които съм бил назначаван, винаги са се основавали преди всичко на 
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съображения за професионална компетентност, както може да се види от 

професионалното ми развитие. 

 

6. Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в 

професионалната Ви кариера? 

 

6.1. Ще наблегна на три от решенията, които изискваха най-внимателно разглеждане 

поради въздействието, което щяха да окажат, и споровете около тях на 

национално равнище. 

 

6.2. ПЪРВО: спирането през 2005 г. на механизмите за автоматично 

увеличаване на възнагражденията на всички длъжностни лица. 

През 2005 г. разходите за служителите в публичните администрации в 

Португалия достигнаха изключително високи равнища – около 14,5% от БВП, 

много по-високи от средното за държавите – членки на ОИСР. На фона на 

описаното по-горе в отговор 1.3., беше жизненоважно беше да се намерят 

решения, които да имат незабавен ефект и да ограничат увеличаването на тези 

разходи. По онова време системата за професионално израстване и 

възнаграждения на длъжностните лица съдържаше механизми за автоматично 

увеличаване на възнагражденията, свързани с трудовия стаж и неотчитащи 

възможностите на бюджета. Решението на правителството, формулирано от мен 

и впоследствие прието, съдържаше спиране на всички тези механизми и 

замразяване на много други компоненти на заплащането и професионалното 

израстване. Естествено това беше изключително противоречиво решение с 

въздействие върху бъдещите доходи на около 740 000 държавни служители и 

техните семейства. Както можеше да се очаква, срещнах легитимна съпротива 

от страна на профсъюзите, които организираха стачни действия. Също така 

трябваше публично да защитавам решението по множество поводи, особено в 

медиите. След това решение цялата система на възнагражденията и 

професионалното израстване трябваше да бъде преразгледана, за да бъдат 

постигнати решения, съвместими с управлението на бюджета. 

 

6.3. ВТОРО: въвеждането през 2005 г. на пенсионна възраст от 65 години за 

всички държавни служители. 

Както вече казах, схемите за пенсиониране и изплащане на пенсии за държавните 

служители преди бяха много по-благоприятни, отколкото тези за другите 

работници и служители. През 2005 г., в описания по-горе контекст, отново беше 

поставено под въпрос продължаването на тези схеми – по причини, свързани с 

финансовата устойчивост на държавата и със справедливостта. Решението, което 

формулирах и което беше прието от правителството, отбеляза първата крачка 

към привеждането на пенсионната уредба за държавните служители в 

съответствие с тези за другите португалски работници и служители. Този процес 

на сближаване беше илюстриран най-ясно от промяната на пенсионната възраст 

от 60 на 65 години. Това означаваше, че всеки държавен служител трябва, като 

правило, да работи още пет години, за да има право на пенсия. Това решение 

беше със значителни последици и по онова време силно противоречиво и 

предизвика реакции до голяма степен подобни на посочените в предходния 
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отговор. Това беше едно от решенията, които помогнаха за почти незабавното 

намаляване на бюджетния дефицит. Преходният период, започнал на 1 януари 

2006 г., вече свърши. Всички държавни служители сега се пенсионират на 65-

годишна възраст. Тази мярка, както и останалите, предприети през 2006 и 2007 

г., а и след това, послужиха за обединяване на схемите за пенсиониране и 

изплащане на пенсии. Тези уредби сега са едни и същи за всички португалци. 

 

6.4. ТРЕТО: решението, с което през 2009 г. държавна поръчка на стойност 

798 000 000 EUR за установяване на публично-частно партньорство беше 

обявена за незаконна 

През 2008 г. въз основа на публичен конкурсен изпит, проведен от независима 

комисия за подбор, бях избран за съдия в Сметната палата и трябваше да напусна 

правителството. В Сметната палата през 2009 г. получих задачата, както 

споменах в отговор 2.3., да направя оценка на една финансово много значима 

поръчка, отнасяща се до публично-частно партньорство за проектиране, 

изграждане и експлоатиране на магистрала. Свързаният с това процес беше 

много сложен от правна и финансова гледна точка и в него се преплитаха важни 

интереси: щеше да има политически последици, каквото и да беше решението. 

Когато формулирах решението, което в крайна сметка Палатата прие, се 

ръководех единствено от приложимото право и спазвах водещите принципи на 

строгост и справедливост, както е правилно за един съдия. Както вече казах, 

решението беше против правителството, за което аз самият бях работил. То 

получи широко обществено достояние и имаше толкова важни последици, че 

Палатата, когато трябваше да разгледа други поръчки с подобни условия, излезе 

с решения от подобен характер, като в резултат от това процедурите по 

изготвянето и изменението на договори в някои случаи трябваше да бъдат 

повторени. Искам да посоча и че решението, което аз изготвих в качеството си 

на докладчик, не беше оспорено, въпреки че обжалването беше допустимо. 

 

 

 

Независимост 

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

„напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте 

прилагали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?  

 

Работил съм като съдия в сметна палата в продължение на осем години при пълна 

независимост. Не приемам заповеди или инструкции от никого: вземам решения в 

съответствие със закона и съгласно това, което ми диктува съвестта, като вземам 

предвид цяла гама от съпътстващи обстоятелства, в т.ч. социални, икономически и 

културни фактори. Но вземам предвид тези обстоятелства само доколкото законът 

позволява, когато го позволява. 
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Решението, посочено в отговор 6.4., е един от многото примери, илюстриращи 

независимия ми подход. 

Считам личната си независимост за съществена за независимостта на институциите, 

в които работя. Обратното също е вярно. 

Ако бъда назначен в Европейската сметна палата, ще зачитам и ще гарантирам 

спазването на принципите и правилата, залегнали в Договорите за ЕС и вторичното 

законодателство. Следователно няма да търся, нито да приемам инструкции от никое 

правителство или друг орган и ще се въздържам от всякакви действия, които са 

несъвместими с въпросните задължения, което изрично се посочва в Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

Ще откажа да участвам в каквато и да е заетост или друга странична дейност, 

несъвместима с принципа за независимост. Професионалните и личните ми 

отношения с органите и с лобистките групи неизменно ще се ръководят от 

спазването на принципа за независимост. 

Ще спазвам етичните насоки на Сметната палата, които са изработени въз основа на 

и приемат Етичния кодекс на Международната организация на върховните одитни 

институции (ISSAI 30). Целта на тези насоки е да спомогнат да се осигури, че 

решенията, вземани всекидневно от членовете на Палатата, независимо дали за 

целите на одита или за функционирането на Палатата, спазват принципите, изложени 

в кодекса на Международната организация на върховните одитни институции, не на 

последно място интегритета, независимостта, обективността, безпристрастността, 

професионалната тайна, надлежната проверка и компетентността.    

 

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? 

 

Нямам никаква търговска дейност, финансово участие или какъвто и да било друг 

ангажимент, който би могъл да противоречи на задълженията на член на 

Европейската сметна палата. 

Близките ми роднини – братя и племенници – нямат никаква търговска дейност, 

финансово участие или какъвто и да било друг ангажимент, който би могъл да 

постави въпрос за несъвместимост със задълженията на член на Европейската сметна 

палата, ако аз бъда назначен да изпълнявам тези задължения. 

9. Готов(а) ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други 

ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите 

публично?   

 

Готов съм да разкрия всички свои финансови интереси и други ангажименти пред 

председателя на Сметната палата и освен това да ги оповестя публично. 

Това изискване не е ново за мен. Вече съм правил това няколко пъти в Португалия, 

както и когато го изисква португалският закон, като съм представял финансови 

декларации за всичките си финансови интереси и активи. Тези декларации се 
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съхраняват в Конституционния съд на Португалия и са напълно достъпни за 

широката общественост. 

 

10. Страна ли сте по текущо 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 отговорът е 

утвърдителен – на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през 

последните 18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете 

подробности. 

 

Не заемам никаква активна или изпълнителна роля в политиката, нито съм заемал 

политическа длъжност през последните 18 месеца. Правният ми статут като съдия в 

Сметната палата – длъжност, която заемам от юни 2008 г. – не ми позволява да 

участвам в подобни дейности или да заемам подобна длъжност. 

  

12. Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще 

преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа 

партия, ако бъдете назначен(а) за член на Сметната палата? 

 

Не заемам изборна длъжност и не изпълнявам никакви отговорни функции в 

политическа партия.  

 

13. Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на 

измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на 

произход? 

 

Бих спазвал стриктно принципа, че законът се отнася по един и същи начин за 

всички.  

Бих предприел необходимите мерки, за да гарантирам, че няма дискриминация, 

независимо дали се отнася до държави членки или отделни лица или органи.  

Ако възникне подобна ситуация, фактите би следвало да бъдат установени и 

докладвани обективно. Всяко свидетелство за нередност би следвало да бъде 

съобщено на разпоредителите с бюджетни кредити . В случай на измама и/или 

корупция или други действия, засягащи финансовите интереси на ЕС, въпросът би 

следвало да бъде отнесен до Европейската служба за борба с измамите. 

И в двата случая бих се стремил да обезпеча, че се спазват и правилно се прилагат в 

точния момент правилата и процедурите, възприети от Европейската сметна палата 

за справяне с подобни ситуации и за довеждането им до знанието на засегнатите 

органи. 

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? 
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14.1. Преди всичко доброто финансово публично управление трябва да произтича 

от непрестанното разбиране, че финансовите средства, предоставени на 

публичните институции, не са „техни“, а са им поверени, пряко или непряко, 

от хората. На второ място доброто финансово управление на публичната 

служба трябва да се основава на убеждението, че правителствата и другите 

субекти от публичния сектор са отговорни за икономичното, ефективно и 

ефикасно използване на приходите от данъци и други източници на 

финансиране, за да изпълняват както задачите, изисквани от тях по закон, така 

и услугите – при подходящ висок стандарт – от които се нуждае обществото.  

 

14.2. В качеството си на външен одитор Сметната палата има задачата да подобрява 

финансовото управление на ЕС и да го прави по-отговорно. Напълно съзнавам, 

че както е посочено в Договора за функционирането на Европейския съюз, 

бюджетът на Съюза трябва да се изпълнява съгласно принципа на доброто 

финансово управление. Във Финансовия регламент се заявява: 

 Доброто финансово управление трябва да спазва принципите на 

икономичност, ефикасност и ефективност: с други думи, средствата, 

които се използват от всяка институция, трябва да бъдат налични 

своевременно, при най-добра цена и в подходящо количество и с 

подходящо качество (икономичност), въз основа на най-доброто 

съотношение между използваните средства и постигнатите резултати 

(ефикасност), и да позволяват постигането на търсените резултати 

(ефективност). 

 Бюджетът трябва да се изпълнява при спазване на ефективен и ефикасен 

вътрешен контрол, подходящ за различните видове бюджетно 

управление (пряко, споделено или непряко). 

 За всички сектори на дейност, обхванати от бюджета, трябва да се 

набелязват цели, които са конкретни, измерими, постижими, актуални и 

планирани със срокове. 

14.3. След като бъда назначен за член на Палатата, ще се стремя да планирам и да 

извършвам финансови одити и одити на изпълнението, така че: 

 не само да предоставям добре обосновано становище относно основните 

принципи на доброто финансово управление, изложени във Финансовия 

регламент,

 но и да правя подходящи практически и ефективни препоръки, за да 

съдействам за подобряването на системите за управление и контрол, 

както и да очертавам целите на дейностите, финансирани от бюджета на 

ЕС. Становищата и препоръките следва да бъдат излагани в (ясни, сбити 

и убедителни) доклади, така че четящите да могат не само да разберат 

рисковете, установени от одита, но също така и да измерят 
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резултатността на одитирания субект и да видят как рисковете могат да 

бъдат сведени до минимум и изпълнението да бъде подобрено.

 

14.4. В последните години Сметната палата все по-често публикува специални 

доклади и нови продукти, включително обзорни прегледи и становища по 

собствена инициатива по конкретни управленски теми, които тя сама избира и 

които в допълнение към чисто финансовите въпроси включват области, 

свързани с финансовото и икономическото управление на ЕС. Годишният 

доклад също е актуализиран и сега включва информация относно 

изпълнението на бюджета на ЕС и прегледите на изпълнението на Комисията.  

Като член на Палатата възнамерявам да насърчавам този подход, който според 

мен е централен, макар и не до такава степен, че да засяга приложимото право, 

за продължаващото добро финансово управление на публичните разходи на 

Съюза.  

 

15. Съгласно Договора от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента 

при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на 

бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между 

Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисия по 

бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите 

разходи, така и повишаване на икономическата му ефективност? 

 

15.1. Европейският парламент играе ключова роля за това да накара Комисията, която 

носи главната отговорност за изпълнението на разходите на ЕС, да се отчита за 

действията си. За да помогне на Парламента да изпълнява тази роля, 

Европейската сметна палата (като част от целите на общата си стратегия и 

стратегията си за периода 2013 – 2017 г.) пое ангажимент за изготвянето на 

повече специални доклади и за особено внимание към работните отношения с 

Парламента – бюджетния орган и органа по освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета – които тя планира да засили и задълбочи. 

Докладите за дейността, изготвени от Европейската сметна палата, показват как 

са преследвани тези цели. Председателят и други членове на Палатата се срещат 

по-често с комисиите на Европейския парламент и по-специално с комисията по 

бюджетен контрол (CONT). 

 

15.2. Според мен продължаването на този структуриран диалог между двете 

институции е важно като гаранция за европейските граждани, че публичните 

финансови средства, предназначени за изпълнение на целите на ЕС, се 

използват по отговорен начин. Ще се стремя активно към засилване на това 

сътрудничество с Европейския парламент, без да поставям под въпрос принципа 

за независимост на институциите.  

 

15.3. Винаги ще бъда готов да преценя и да приема предложения от ЕП и особено от 

комисията по бюджетен контрол – орган, с който Палатата следва приоритетно 

да води диалог, 
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 както при извършването на финансови одити и одити на съответствието на 

европейския бюджет и на Европейските фондове за развитие, така и  

 така и при планирането и извършването на одити на изпълнението, които 

е вероятно да доведат до специални доклади, които биха могли да насърчат 

прилагането на принципите и практиките за добро финансово управление.  

15.4. Винаги ще бъда готов да отговарям на искания от страна на Парламента да 

използва моя дълъг професионален опит като администратор и независим 

одитор на дейности, финансирани от публични бюджети. Бих могъл например 

да давам технически становища относно законодателството, засягащо 

финансовото управление на ЕС, да участвам в семинари или работни срещи, 

организирани от Парламента, или в командировки на Парламента за посещения 

в държавите членки или трети държави, когато обектът на разследванията 

попада в сферата на компетентност на Европейската сметна палата. 

 

16. Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как 

заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление? 

 

16.1. Одитите на изпълнението играят все по-важна роля, тъй като помагат за 

подобряване на качеството на разходите и рентабилността на публичните 

средства и освен това за насърчаване на най-добри практики в използването на 

средствата, предоставени на публичните органи. При одитите на изпълнението 

целите трябва да са обвързани с принципите за икономичност, ефикасност и 

ефективност, като трябва да се установи дали предварителните цели и стандарти 

на изпълнение, определени от съответните субекти, са постигнати и на каква 

цена. В последно време към предварително съществуващите принципи са 

добавени етичност, равенство и екология (на английски език това са шестте „Е-

та“ (Economy, Efficiency, Effectiveness, Ethics, Equality, Ecology).  

 

16.2. Въпреки че това е огромно предизвикателство, един одит на изпълнението 

трябва да предложи препоръки за конструктивни, солидни и логични мерки, 

произтичащи от целите, коментарите и констатациите на одита, като целта е да 

се премахнат или сведат до минимум евентуални недостатъци, които са били 

открити. Препоръките следва да бъдат адресирани до органа, отговорен за 

осъществяването им. Те обаче не следва да включват подробни планове за 

действие, които са въпрос на управлението, и следва да бъдат обсъдени и 

договорени предварително с одитирания субект. На последно място, те следва 

да вземат предвид целесъобразността на осъществяването и свързаните с това 

разходи. 

 

16.3. Констатациите в одитите на изпълнението следва да предоставят на Парламента 

солидна основа за анализ и обсъждане със старшите длъжностни лица на 

одитираните субекти, когато дойде време за освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета на тези субекти. Те също така могат да 

покажат на европейските граждани как работи европейското финансиране и как 
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се използва то в различни области, като по този начин спомагат политиките на 

ЕС да станат по-прозрачни и разбираеми. 

16.4. Одиторите следва от време на време да проверяват доколко препоръките са били 

приети, както и да измерват въздействието, що се отнася до коригирането на 

несъвършенствата, извадени на показ, и подобряването на управлението на 

публичните финансови средства. Проверките от този вид следва също да се 

разглеждат като начин да се помогне на одиторите да получат по-добро 

разбиране за управленските практики в публичните органи, без да трябва да 

започват от самото начало в дадена област, обхваната от одит. 

 

 

17. Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, 

националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по 

бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС? 

 

17.1. Съгласно ДФЕС Сметната палата и националните одиторски органи на 

държавите членки осъществяват сътрудничество, основаващо се на доверие и 

взаимно зачитане на независимостта. Всички те имат специфичен характер и 

като така се допълват. 

 

17.2. Поради това считам, че Европейската сметна палата следва да продължава да 

участва активно в Контактния комитет (включващ ръководителите на 

върховните одитни институции на държавите – членки на ЕС), за да споделя 

знанията и експертния си опит в одитирането на финансовите средства на ЕС, 

да насърчава разработването на общи методи на работа и да разпространява най-

добри практики сред върховните одитни институции с оглед постигане на 

практически резултати по отношение на споделянето на дейността по одита, 

особено когато става въпрос за надзора на споделеното управление.  

 

17.3. Ето защо напълно подкрепям идеята Европейската сметна палата да продължи 

да споделя информация, свързана с контрола, да идентифицира рискови 

области, да насърчава сътрудничество с една или повече върховни одитни 

институции за целите на провеждането на съвместни одити или дори успоредни 

одити, чиито цели и методи да бъдат договаряни предварително, като се избягва 

припокриване на одити и следователно се намалява работното натоварване на 

управляващите органи и получателите. 

 

17.4.  Както посочих в отговора на въпрос 15, по-интензивните работни връзки с ЕП 

трябва да продължат да бъдат фокус на специално внимание и контактите с 

комисията по бюджетен контрол и други парламентарни комисии, които желаят 

това, следва да бъдат съответно разширени. Това ще гарантира, че работата на 

Палатата предоставя солидна база за Парламента не само от перспективата на 

отчетността на ЕС, но така също и за изработването на политики и 

предназначаването на бюджетните кредити на ЕС. 

 

17.5. Бих искал да повторя, че Европейската сметна палата, без да излага на риск 

своята независимост, трябва да бъде все по-подготвена да разширява обхвата на 
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годишната си работна програма, така че да включва дейности, които 

предизвикват загриженост у законодателите, и да споделя приоритетите им, що 

се отнася до публичните финанси на ЕС.  

 

18. Как бихте развили допълнително докладването на Сметната палата с цел на 

Европейския парламент да се предоставя цялата необходима информация 

относно точността на данните, предоставени от държавите членки на 

Европейската комисия? 

 

18.1. В бюджетните области, които са под споделено управление, държавите членки 

следва да работят заедно с Комисията за определяне на системи за надзор и 

вътрешен контрол, проектирани да гарантират, че финансовите средства се 

използват правилно в съответствие с действащите правила и че отчетността се 

основава на надеждна информация. Вътрешният контрол следователно има 

измерение на Съюза и национално измерение. Нещо повече, много върховни 

одитни институции одитират европейски финансови средства, които се 

администрират и отпускат от органите в техните собствени държави, и също 

така извършват одити в други области с голямо въздействие върху бюджета на 

ЕС.  

 

18.2. В този контекст планирането на одитите на Европейската сметна палата според 

мен би могло да се разшири до анализ на вътрешните системи за контрол, 

свързани с управлението на финансовите потоци на Съюза, разбити по област 

и/или държава членка, като се възприеме циклична гледна точка и се обхванат 

области с висок риск; фокусът следва да бъде върху законността и 

правомерността и върху точността на данните, предоставяни на различните 

равнища на отговорност, ангажирани в управлението на финансовите потоци на 

Съюза. Следователно доброволното сътрудничество между Европейската 

сметна палата и националните върховни одитни институции е от жизнено важно 

значение предвид голямото разнообразие от теми, които одитите биха могли да 

обхващат. Докладите относно констатациите от това одитиране биха могли да 

доведат до специални доклади, публикувани от одитните институции, 

поотделно или съвместно. Своевременните обобщени доклади от одита, 

написани просто и ясно, биха могли да предоставят на съответните органи 

(национални и на Съюза) важна информация, която би могла да послужи и за 

разпространение на най-добрите практики на институциите на ЕС и органите в 

държавите членки.  

Други въпроси 

19. Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против 

назначаването Ви за член на Сметната палата? 

В отговорите си на предходните въпроси неколкократно отчетох и подчертах 

първостепенното значение – произтичащо от Договорите – на връзките между 

Европейската сметна палата и Европейския парламент. Следователно, за да 

изпълнява правилно задачата си и да осъществява отговорностите си, Европейската 

сметна палата трябва да има добри отношения с ЕП. Поради това считам, че 
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благоприятното становище на Европейския парламент относно назначаването на 

членовете на Палатата е много важно предварително условие за диалога и 

сътрудничеството, които трябва да съществуват. 

Оттук следва, че ако становището на Европейския парламент относно моето 

назначаване е неблагоприятно, бих се чувствал задължен да оттегля кандидатурата 

си. 

При все това, като се има предвид, че съм се съгласил да бъда в настоящото 

положение, тъй като правителството на моята страна реши да издигне кандидатурата 

ми след изслушване в Събранието на Португалската република, на което присъстваха 

и други кандидати, ще трябва да се консултирам с португалските органи, преди да 

изпълня това, което заявих по-горе. 
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