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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по петиции взе предвид разчетите на Европейския омбудсман за 
бюджетните му потребности за финансовата 2010 година, които омбудсманът 
представи на бюджетния орган в съответствие с член 31 от Финансовия регламент1.

Основните задачи на Европейския омбудсман са следните: 

- да поправя и предотвратява случаите на лошо администриране от страна на 
институциите и органите на Европейската общност, като разглежда жалби и прави 
разследвания въз основа на жалбите или по своя инициатива;

- да поддържа ефективни връзки с европейските граждани, да ги информира за 
техните права, предвидени в правото на ЕС, и да насърчава прилагането на 
ефективни средства за правна защита на тези права.

При изпълнение на тези задачи омбудсманът се подпомага от секретариат, който се 
занимава не само с жалбите и разследванията, но изпълнява административни и 
управленчески задачи на хоризонтално равнище, с цел да гарантира общото управление 
на институцията. Тези задачи включват бюджетно и финансово управление и 
управление на персонала, кореспонденция с гражданите, управление на 
информационните технологии, поддържане на контакт с други институции и т.н.

Трудова натовареност
През 2008 г. омбудсманът получи 3 406 нови жалби (3 214 през 2007 г.), от които 802 
(25 %) влизаха в кръга на неговата компетентност. 281 от тези жалби бяха недопустими 
и 228 бяха допустими, но не съдържаха основания за започване на разследване. В 293 
случаи (9,1 %) беше започнато разследване. Също така омбудсманът започна по 
собствена инициатива 3 разследвания и изготви 1 специален доклад. 

В 70 % от всички случаи, разгледани през 2008 г., беше дадена консултация или 
случаят беше отнесен до член на Мрежата на омбудсманите, SOLVIT или други органи, 
които разглеждат жалби в държавите-членки. Омбудсманът отнесе 191 случаи до 
комисията по петиции.   

През 2008 г. омбудсманът приключи провеждането на 355 разследвания (350 през 
2007 г.), което означава, че 2008 г. беше най-добрата година досега в историята на 
омбудсмана по отношение на приключените разследвания. Също така 2008 г. беше най-
добрата година досега във връзка с броя на предложените и приетите 
проектопрепоръки и приятелски споразумения. Освен това се подобри скоростта на 
провеждане на разследванията. Понастоящем 52 % от всички разследвания се 
приключват в рамките на 1 година и 68 % в рамките на 1 година и половина. 

Основни характеристики на бюджета за 2010 година
Бюджетните разчети на Европейския омбудсман за 2010 г. възлизат общо на 9 543 000 
EUR, което представлява увеличение с 7,14 % (+ 636 120 EUR) в сравнение с бюджета 

1 Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, 
приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
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за 2009 г. Тази сума отчита въздействието на инфлацията и увеличения жизнен 
стандарт, предвидени от Европейската комисия. 

Сума в размер на 296 000 EUR, която вече беше включена частично в бюджета за 
2009 г., беше предвидена за евентуални последици от изборите за нов омбудсман. Тези 
бюджетни кредити могат да послужат за посрещане на финансовите последици, в 
случай че настоящият омбудсман напусне и се избере нов омбудсман. 

Щатното разписание на омбудсмана включва 63 длъжности (34 от функционална група 
AD и 29 от функционална група AST). Главата „Длъжностни лица и срочно наети 
служители” от бюджета отчита увеличение с 9,56 % (+ 545 120 EUR ). Това увеличение 
ще се използва за финансиране на годишното въздействие на 6-те нови длъжности, 
предоставени през 2009 г., за покриване на разходите от ежегодните корекции и за 
финансиране на повишенията и повишенията в степен (3 от функционална група AST и 
2 от функционална група AD), поискани за 2010 г. Омбудсманът не изисква нови 
длъжности за 2010 г.

Политика за обучение
Важен елемент от разчетите за 2010 г. е значителното увеличение, поискано за целите 
на обучение. Омбудсманът реши да прилага нова политика за обучение, тъй като 
статистиката показа, че неговите служители средно получават значително по-малко 
обучение (1,8 дни) в сравнение с други длъжностни лица в другите институции. Около 
70 % от служителите на омбудсмана работят в Страсбург, което означава, че те се 
намират в по-неблагоприятно положение по отношение на курсовете за обучение, 
организирани в Люксембург и Брюксел. Този географски аспект има също така 
значително въздействие по отношение на командировъчните разходи. Поради това 
омбудсманът изисква увеличение с 28 000 EUR на неговия бюджет за обучение. 

Икономии и преразпределение
Омбудсманът проверява систематично всички бюджетни редове за възможности да се 
спестяват средства, с цел спестените средства да могат да се използват за финансиране 
на проекти, които управлението е определило за следващата година. Резултатът от тези 
проверки показа, че общо 17 бюджетни реда от 22 отчитат намаление в реално 
изражение в сравнение с бюджета за 2009 г. и че 43,7 % от това увеличение на бюджета 
за дял I и II (служители и сгради) са финансирани от вътрешно преразпределение на 
средствата. 

Продължаващите усилия на омбудсмана за спестяване на средства във връзка с 
писмения и устния превод доведоха до намаление с 2,2 % в бюджета за 2009 г. в 
сравнение с бюджета за 2008 г. и допълнително намаление с 8,6 % в разчетите за 
2010 г. в сравнение с бюджета за 2009 г.

Икономии бяха извършени също така по отношение на основните публикации на 
омбудсмана, при които съответният бюджетен ред в разчетите отчита намаление 
(436 000 EUR през 2009 г. и 422 000 EUR през 2010 г.).
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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 бюджетните средства, поискани от Европейския омбудсман, ще 
гарантират възможността му да изпълни адекватно задълженията си и да извърши 
ефективно задачите си; 

2. отбелязва, че бюджетът на омбудсмана отчита увеличение с 7,14 % (+ 636 120 EUR) 
в сравнение с бюджета за 2009 г.; 

3. отбелязва със задоволство, че през 2008 г. омбудсманът успя да приключи 
провеждането на 355 разследвания (350 през 2007 г. и 250 през 2006 г), което 
означава, че 2008 г. е най-добрата година по отношение на броя на приключените 
разследвания, както и по отношение на броя на предложените и приетите 
проектопрепоръки и приятелски споразумения;

4. приветства омбудсмана за това, че е ускорил провеждането на разследванията, като 
понастоящем 52 % от разследванията се приключват в рамките на 1 година и 68 % в 
рамките на 1 година и половина;

5. отбелязва, че омбудсманът не е представил искане за нови длъжности за 2010 г.; 
подкрепя искането на омбудсмана за повишаване в степен на някои длъжности (3 от 
функционална група AST и 2 от функционална група AD), за да се позволи 
нормално професионално развитие на длъжностните лица с добри качества;

6. подкрепя искането на омбудсмана за значително увеличение на бюджетните 
кредити за обучение, които следва да му дадат възможност да прилага политика за 
обучение, която да съответства на политиката за обучение на другите институции; 

7. отбелязва със задоволство, че омбудсманът продължава своята политика за 
икономии и преразпределяне, в резултат на която в бюджета за 2010 г. има 
преразпределение на 8,1 % от оперативния бюджет и общо 17 бюджетни реда от 22 
отчитат намаление в реално изражение в сравнение с бюджета за 2009 г.; отбелязва, 
че 43,7 % от общото увеличение на бюджета за дял I и II са финансирани от 
вътрешно преразпределение на средствата;

8. изразява задоволство от това, че омбудсманът успя  допълнително да спести 
средства във връзка с писмения и устния превод, което доведе до намаление на тези 
разходи с 8,6 %  в сравнение с бюджета за миналата година;

9. насърчава омбудсмана да продължава усилията си за спестяване и 
преразпределение на средства, наред с другото, като планира проекти в течение на 
годините и по този начин разпределя потребностите за бюджетни кредити и 
извършва преразпределение между бюджетните редове. 



PE428.132v03-00 6/6 AD\791757BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 1.10.2009
Резултат от окончателното гласуване +:

–:
0:

19
0
2

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Margrete Auken,Simon Busuttil, Giles Chichester, Bairbre de Brún, 
Pascale Gruny, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Barbara Kolarska-
Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Willy 
Meyer, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, 
Csaba Sándor Tabajdi, Diana Wallis, Angelika Werthmann,

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Sandrine Bélier,Kinga Göncz, Gerald Haefner,

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Pablo Arias Echeverría,


