
Дейността на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС) през 2009 година 
 
 През отчетния период дейността на създадения с Постановление на Министерския съвет № 18 от 4 
февруари 2003 г. Съвет за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейските общности (АФКОС), беше насочена основно към засилване на мерките за 
защита на финансовите интереси на Европейските общности и подобряване на комуникацията и 
координацията между всички държавни органи и структури в тази област, както и към укрепване на 
сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). 
В началото на мандата правителството на Република България пое конкретни ангажименти за 
задълбочаване и укрепване на сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите. 
В тази насока бяха направени следните конкретни стъпки: 
С приемането на Постановление на Министерски съвет №215 от 27.08.2009 г. (ДВ. бр.71 от 4 
септември 2009 г.), с което беше изменено ПМС № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет 
за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските 
общности, председателството на Съвета беше поето от заместник министър-председателя на 
Република България и министър на вътрешните работи.  
В последствие, на основание ПМС № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (ДВ. бр.78 от 2 октомври 2009 г.), 
дейността по координация на борбата с правонару-шенията, засягащи финансовите интереси на 
Европейските общности, премина от администрацията на Министерския съвет в системата на 
Министерство на вътрешните работи.  
 Паралелно с това в ЗИД на Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР) беше приет нов 
текст към член 21, т. 14 (ДВ. бр. 93 от 24 Ноември 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.), определящ 
функциите на министъра на вътрешните работи по координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейските общности. На това основание с Правилника за 
прилагане на Закона за МВР (ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г.) с чл. 20, т.12, беше създадена 
Специализирана административна дирекция „Координация в борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)”, към ръководството на 
министерството, чиито функции и задачи са разписани в чл. 150м на ППЗМВР.  
След приетите измененията в ПМС № 18/2003 (ДВ. бр.39 от 26 Май 2009 г.), с които в състава на 
Съвета са добавени нови членове – изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Одит на 
средствата от Европейския съюз”, към министъра на финансите, директорите на дирекции 
„Програмиране на регионалното развитие” и „Европейски инфраструктурни проекти” към 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и директора на Главна 
дирекция „Досъдебно производство” към Министерството на вътрешните работи и след измененията 
(ДВ. бр.71 от 4 септември 2009 г.), с които беше намален броя на заместник-председателите от 
четирима на трима, се постигна оптимизиране на ръководството и актуализиране състава на 
членовете на Съвета.     
Внесените промени целят на първо място да се подобри дейността на Съвета АФКОС по отношение 
на координацията на всички законодателни, административни и оперативни дейности на 
държавните органи, участващи в превенцията и борбата с измамите със средства на Европейските 
общности. На второ място да се подобрят и засилят механизмите по отношение на превенцията и 
противодействието на нарушенията, свързани с усвояването на средства от фондове и програми 
съфинансирани от ЕС. 
 В изпълнение на нормативно определените си правомощия, Съветът проведе общо четири 
заседания, две редовни и две извънредни, за обсъждане и приемане на решения по въпроси, 
свързани със защитата на финансовите интереси на ЕО.  
 На редовното заседание, проведено на 4 март 2009 г. наред с приетите: Доклад за работата на 
Съвета за 2008 г., План за действие за изпълнение на Актуализираната Стратегия за борба с 
измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО за 2008 г., и проект на План за действие за 
изпълнение на Актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на 
ЕО през 2009 г., е приет актуализиран вариант на текста на Стратегията за борба с измамите, 
засягащи финансовите интереси на ЕО. Прието беше решение при възникване на промени, 
Стратегията да бъде актуализирана. 
  На извънредното заседание, проведено на 26 май 2009 г., от разследващи към отдел В.1–
Земеделие, Дирекция В “Разследвания и операции ІІ”, ОЛАФ, е представена гледната точка на 
Европейската служба за борба с измамите, относно нередностите по Програма САПАРД в България. 
Представени са административните разследвания водени от ОЛАФ по Програма САПАРД за периода 
2006 г. – юни 2008 г., като са направени констатации и препоръки, изведени от мисиите им в 
България, проведени в периода юни 2008 г. – май 2009 г. 
  Във връзка с въпроси, поставени от Агенция „Митници” по т.6 от дневния ред на редовното 
заседание на Съвета, проведено на 4 декември 2009 г., е взето решение за създаване на експертна 
работна група, която да изготви предложение за разходването на средствата, предоставени на 
Република България по Споразумението между Европейската комисия, 26 държави-членки на ЕС и 
тютюневия производител Джапан Табако Интернешънъл. На 22 декември 2009 г. е проведено 
извънредно заседание на Съвета АФКОС, на което е представен доклада на експертната работна 



група и е прието направеното предложение, със средства получени по Споразумението, да се 
закупи специализирано оборудване за борба с контрабандата на цигари Z BACK SCATTER VAN. 
Взето е решение, след съгласуване с Агенцията по обществените поръчки, относно приложимостта 
на разпоредбата по т. 10, чл. 12, ал. 1 от ЗОП при закупуването на техниката, да се изготви писмо 
от името на председателя на Съвета АФКОС до министъра на финансите, с предложение за 
закупуване на споменатата техника Z BACKSCATTER VAN за нуждите на Агенция „Митници”, която 
да се ползва и от Главна дирекция „Гранична полиция” и Главна дирекция „Криминална полиция” - 
МВР.  
  През отчетния период за подпомагане дейността на Съвета и с оглед постигане на конкретни цели 
бяха създадени следните експертни работни групи:   
- експертна работна група, създадена със заповед № Р-26/27.02.2009г. със задача: „Преглед на 
съществуващата нормативна среда и процедури с оглед подобряване механизма за квалифициране 
на нередностите и определяне момента на докладването”;  
- експертна работна група, създадена със заповед № Р-31/16.03.2009г. за изготвяне на 
предложение за промяна на ПМС №18/2003 г. за вменяване на дирекция АФКОС на 
административно-разследващи функции по нередности на национално ниво по всички програми, 
финансирани със средства от ЕС; 
- експертна работна група, създадена със заповед № Р-40/17.04.2009г. със задача да предложи 
проект на нормативни текстове, определящи дирекция АФКОС като национална контактна точка, 
съгласно Регламент на Комисията №1302/17.12.2008г.; 
- експертна работна група, създадена със заповед № Р-87/06.10.2009 г. със задача: „Подготовка на 
текстове за проект на нормативен акт на Министерския съвет на Република България, уреждащ 
прилагането на система за сигнализиране и администриране на нередности и измами със средства 
по фондове и програми на ЕС”;  
- експертна работна група, създадена със заповед № Із-2257 от 07.12.2009г. със задачи: да 
осъществява текущ анализ и оценка на потребностите, относно необходимото техническо 
оборудване и обучение за институциите в Република България, имащи компетенции в борбата с 
контрабандата и фалшификацията на цигари и цигарени изделия; да изготвя обосновани 
предложения до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейските общности, относно разходване на средствата, предоставяни 
на Република България във връзка с изпълнение на подписаното Споразумение между Европейската 
комисия, 26 държави–членки и Джапан Табако Интернешънъл.  
1. Законодателни инициативи по защита на финансовите интереси на Общността и по 
законосъобразното усвояване на средствата по фондове и програми на ЕС. Разработване на 
документи със стратегическо значение. 
Наред с посочените по-горе изменения в нормативната уредба в т.ч. в ЗМВР, ППЗМВР и ПМС № 
18/2003, определящи персоналните и институционални промени в ръководството и състава на 
членовете на Съвета, както и мястото на административната структура - дирекция АФКОС, която 
подпомага дейността на Съвета, тук задължително следва да се посочат очертаните нови 
отговорности, които бяха вменени като функционални задължения на дирекцията.   
С приетите измененията в ПМС № 18/2003 (ДВ. бр.39 от 26 Май 2009 г.) бяха разписани нови 
отговорности на дирекция АФКОС с цел засилване на функциите и разширяване на правомощията  
й във връзка с дейностите по предотвратяването на нередности и измами със средства на 
Европейския съюз, а именно: 
- считано от 1 октомври 2009 г. дирекция АФКОС отговаря на национално ниво за докладване на 
нередности и измами със средства по фондове и програми на ЕС; анализира и докладва на всеки 
втори месец, следващ тримесечие случаите на регистрирани нередности на OЛАФ;  
- от 1 октомври 2009 г. на дирекция АФКОС се възлага да изпълнява админи-стративно-контролни 
функции. При изпълнението на тези функции дирекцията осъществява административно-контролни 
проверки по отношение на администрирането на нередности със средства от фондове и програми, 
съфинансирани от Европейския съюз (ЕС). За осъществяване на административно-контролните си 
функции дирекция АФКОС извършва първоначални и последващи документални проверки; 
- дирекция АФКОС е определена като национално звено за връзка съгласно Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за 
отстраняванията (ОВ, L 344/12 от 12.12.2008 г.). 
Във връзка с изпълнението на първите две функции, посочени по-горе, и като резултат от 
дейността на Експертната работна група, създадена със заповед № Р-87/ 06.10.2009 г. беше 
подготвен проект на нормативен акт на Министерския съвет на Република България, уреждащ 
прилагането на система за сигнализиране и администриране на нередности и измами със средства 
по фондове и програми на ЕС. В резултат на тази значима законодателна инициатива с 
Постановление на Министерския съвет № 285/30.11.2009 г. беше приета Наредба за определяне на 
процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от 
Европейския съюз (ДВ. бр.97 на 8 декември 2009 г.). Наредбата е приложима по всички фондове и 
програми, съфинансирани от Европейския съюз, които се изпълняват на територията на Република 
България. С наредбата се уреждат процедурите за администриране на нередности по фондове и 
програми, съфинансирани от Европейския съюз, включващи: регистриране и администриране на 
сигнали за нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС;  регистриране, 



администриране и докладване на установени нередности по фондове и програми, съфинансирани от 
ЕС, както и последващото им проследяване; контрола върху прилагането на процедурите. 
Със Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ.  бр. 27 от 10.04.2009 г.) е 
създадена нова ал.5 на чл.248а, с която се въвежда по-високо наказание в случаите, когато при 
предоставяне на неверни сведения или затаяване на сведения в  нарушение на задължение за 
предоставяне на такива, бъдат получени средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз 
или предоставени от Европейския съюз на българската държава. По този начин се усъвършенства 
наказателно правната защита във връзка с измамите, увреждащи или застрашаващи бюджета на 
Европейския съюз.  
Изменен и допълнен е Законът за акцизите и данъчните складове (ДВ. бр. 95 от 01.12.2009г.). 
Промените са насочени предимно в разширяване обхвата на данъчно-задължените лица, 
предотвратяване и разкриване на акцизни нарушения, с цел повишаване ефективността от 
дейността на звената за последващ контрол. 
През 2009 г. са приети изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за 
държавната финансова инспекция и на Устройствения правилник на Агенцията за държавна 
финансова инспекция (ДВ. бр.30 от 21.04.2009 г.). Промените в двата правилника целят да 
детайлизират уредбата на закона по отношение на регламентираната функция по оказване на 
съдействие на контрольорите на Европейската комисия, при осъществяване на проверки на място, 
съгласно Регламент на Съвета № 2195/96 от 11.11.1996 г., както и по отношение на 
допълнителните права и задължения на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция 
във връзка с осъществяването на дейността по оказване на съдействие на контрольорите на 
Европейската комисия.  
 Приет е Устройствен правилник на Агенция „Митници” с ПМС № 302/ 15.12.2009 г., с който се 
уреждат организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Агенция 
"Митници". 
Приета е Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Агенция „Митници” и 
Национална агенция за приходите, в която е посочено, че взаимодействието се осъществява между 
централните и териториалните структури на Агенция „Митници” и Национална агенция за 
приходите, като следва да бъдат полагани взаимните усилия за предотвратяване и разкриване на 
митнически, валутни, акцизни и данъчни нарушения и престъпления, а също така и към мерките за 
подобряване на взаимодействието между органите на Агенция „Митници” и Национална агенция за 
приходите. 
С оглед разпоредбата на § 43 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2009 г. и чл. 88 от Закона за събиране на държавните вземания, 
Агенция за държавни вземания инициира създаването на междуведомствени работни групи за 
разработването на инструкции за реда и организацията на взаимодействието със съответните 
взискатели с държавни вземания по нередности и измами, като се подготвиха и подписаха 
Инструкции за взаимодействие с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 
държавната администрация и административната реформа, Министерство на транспорта, 
Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 
Подписана е Инструкция І – 6/03.07.2009 г. за взаимодействие и обмен на информация между 
Държавна агенция „Национална сигурност” и Агенция за държавна финансова инспекция. 
 От Агенция за държавна финансова инспекция са подписани Споразумения за взаимодействие с 
Агенция „Митници”, Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи и 
Държавна агенция „Национална сигурност”. 
Приета е Наредба № Н-2 от 24 март 2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и 
хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз, 
уреждаща реда и начина за осъществяване на специфичните одитни дейности по фондове и 
програми на Европейския съюз съгласно чл. 41 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.  
Подготвени и съгласувани са промени в Наредбите по мерките от програма „Развитие на селските 
райони”, включващи текстове за „свързани лица” и „изкуствено създадени условия” с цел 
предотвратяване на възможността за заобикаляне на критериите за подпомагане и надвишаване на 
максималния размер на общите допустими разходи за периода 2007 г. - 2013 г. В текстовете на 
Наредбите изрично е записано изискването на чл. 5 , т. 3 на Регламент 1975/2006. Въвежда се 
процедура за предварителен контрол от Разплащателна агенция на търговете, провеждани по 
Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за всички 
кандидати (в т.ч. общините), които се явяват възложители. Въвежда се и предварителен контрол по 
обществените поръчки по линия на Техническата помощ по програма за Развитие на селските 
райони, по които Министерство на земеделието и храните се явява възложител. 
В изпълнение на задачата и с оглед недопускане на пропуските от Програма САПАРД при 
изпълнението на Програмата за селските райони през март 2009 г., със заповед на министъра на 
земеделието и храните е създадена работна група, която да идентифицира основните проблеми, 
допуснати при контрола в усвояването на помощта от Европейския съюз по САПАРД и да предложи 
решения за подобряване на прилагането на програма „Развитие на селските райони” (ПРСР). В 
продължение на работата на тази група през месец април 2009 г. е изготвен Риск-регистър от 
Дирекция „Развитие на селските райони” (в качеството й на Управляващ орган по ПРСР) съгласно 



Стратегията за управление на риска в МЗХ. Риск-регистърът е актуализиран през месец септември 
2009 г. Изведените рискове и действия за тяхното преодоляване, обусловиха измененията в 
наредбите по мерките от ПРСР.  
  
 2. Дейности по укрепване административния капацитет на Съвета за координация на борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. 
В изпълнение на задълженията на Дирекция „Координация в борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейските общности” за разработване и организиране 
изпълнението на политики за обучение на служителите в държавната администрация по въпросите 
на нередностите, и по координиране и провеждане на обучението, беше разработен проект 
„Подобряване на средата за докладване и превенция на нередностите и измамите при усвояване на 
средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд” – Оперативна програма „Техническа 
помощ” (ОПТП). Проектът по ОПТП представлява хоризонтална обучителна програма и е 
предназначен и строго ограничен за служители от Управляващите органи и Междинните звена по 7-
те Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд, както и за 
новоназначени служители на Сертифициращия орган и Одитния орган. По проекта са предвидени 2 
обучения за обучители и 30 семинарни обучения на теми, свързани с борбата с имамите за минимум 
750 служители. 
Проектът е с продължителност 18 месеца и следваше да се изпълни от Дирекция „Координация в 
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности”, като 
част от администрацията на Министерския съвет в качеството й на бенефициент, въз основа на 
сключен договор между Министерство на финансите и Министерски съвет. 
Проектът е на етап подготовка на дейност 1 – „Разработване на учебни модули, учебни материали и 
провеждане на обучение на обучители” и подготовка на дейност 2 – „Организиране и провеждане 
на обучения по въпросите на нередностите и измамите”. 
До момента не са усвоявани средства по проекта.  
Освен това дирекцията е бенефициент по проект „Укрепване на АФКОС България за подобряване 
защитата на финансовите интереси на Европейските общности” – Преходен финансов инструмент. 
По проекта се предвиждат следните дейности: анализ и оценка на съществуващия модел на АФКОС 
и даване на препоръки за подобрение на съществуващия модел; анализ, оценка и препоръки за 
съставяне на нова, адаптирана и ревизирана Стратегия за борба с измамите. Предвидени са три 
семинара за повече от 100 служители от институциите, които са членове на Съвета АФКОС. 
Докладите, изработени в резултат на изпълнението на проекта, с предложените препоръки, ще 
бъдат представени на Съвета АФКОС за обсъждане и одобрение. По проекта са уточнени бюджетът 
и дейностите с дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” към Министерство на 
финансите. Проектът стартира през декември 2009 г., след проведена процедура и сключен договор 
с избрания туининг партньор - министерство на финансите на Федерална Република Германия, 
отдел „Борба с измамите със средства от ЕС”. 
Предвид новите функции, вменени на Дирекция „Координация в борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейските общности”, се наложи предприемането на мерки 
за засилване и укрепване на административния й капацитет. За целта, при преминаването й от 
администрацията на Министерския съвет в системата на Министерство на вътрешните работи, щатът 
беше увеличен с 10 бройки.  
Дейности по обучение осъществени от:  
Дирекция АФКОС 
През отчетния период Дирекция АФКОС организира две обучения на тема „Финансови разследвания 
във връзка с Европейските фондове”. Обученията бяха финансирани по инструмента TAIEX на 
Европейската комисия и се организираха в София съвместно с ОЛАФ. Участие в обучението взеха 
служители на Агенция за държавна финансова инспекция, Национална агенция за приходите, 
Министерство на финансите, Агенция „Митници”, Министерство на вътрешните работи и Държавна 
агенция „Национална сигурност”. Обучени бяха общо 41 експерти. 
 Служители от Дирекция АФКОС взеха участие като лектори и участници в семинари и обучения, 
организирани и проведени от ОЛАФ, Министерство на финансите, Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на земеделието и храните и други. 
Национален институт на правосъдието (НИП) 
Съобразно предоставената от НИП информация, престъпленията засягащи финансовите интереси на 
Европейските общности, са разгледани в рамките на 15 обучения за текуща квалификация, в които 
са взели участие 431 магистрати (93 съдии, 316 прокурори, 17 следователи, 5 представители на 
Инспектората към ВСС), в т.ч.: 
•  два семинара „Защита на финансовите интереси на Общността”, организиран съвместно с 
германската Фондация за международно правно сътрудничество (IRZ), Бюрото за техническо 
обслужване и обмен на информация към Европейската комисия (ТAIEX) и Европейската служба за 
борба с измамите (ОЛАФ) – обучени 69 магистрати (27 съдии, 32 прокурори, 5 следовател и 5 
представители на Инспектората към Висшия съдебен съвет) 
•  четири обучения „Съдебно сътрудничество по наказателни дела в ЕС. Европейска заповед за 
арест”, в които са разгледани темите, свързани със защитата на финансовите интереси на 
Общността, ОЛАФ и финансовите престъпления – обучени 104 магистрати (53 съдии, 39 прокурори 



и 12 следователи) 
•  семинар „Пране на пари. Престъпления против данъчната, финансовата и  
осигурителната системи”, като е включена тема, посветена на ролята на ОЛАФ и АФКОС - обучени 
24 прокурори 
•  три обучения, засягащи темата за защитата на финансовите интереси на  
Общността, посветени на сътрудничеството по наказателни дела в ЕС, организирани от Окръжна 
прокуратура (ОП)-Стара Загора, ОП-Сливен и ОП-София -обучени 74 прокурори и 13 съдии 
•  пет обучения в изпълнение на подписания Меморандум между Министерството на правосъдието 
на САЩ, Национален институт на правосъдието и Прокуратурата на РБ за разбирателство, 
разработване и осъществяване на устойчиви учебни програми за прокурори, посветени на 
трансграничното сътрудничество по наказателни дела - обучени 147 прокурори 
 
Министерство на вътрешните работи  
• в изпълнение на проект JLS/2008/ISEC/FPA/C2/046 на тема „Противодействие на престъпления, 
свързани със злоупотреба с финансови средства, предоставени на България от ЕС” по програма на 
ЕК „Превенция и борба с престъпността” са проведени два семинара, на които са обучени общо 83 
полицейски служители 
• участие в работна среща и семинар с представители на Прокуратурата на Република България и 
Немската фондация за международно-правно сътрудничество – Бон (Фондация IRZ), на тема: 
„Допълнително укрепване на административния капацитет на Прокуратурата за борба с 
престъпления по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна 
дейност” 
• съвместен семинар на тема „Предотвратяване и разкриване на измами при усвояване и 
разходване на средства от ЕС, с доплащане на бюджета на Република България” с участие на 
служители от структурите на МВР и от Държавен фонд „Земеделие” 
• участие в обучение организирано от TAIEX на тема „Противодействие на измамите с ДДС в 
Европейския съюз” 
• участие в обучения под егидата на Европейския полицейски колеж (CEPOL) по теми „Съвместни 
екипи за разследване” и „Разследване на икономически и финансови престъпления, свързани с 
измами, корупция и пране на пари” 
• реализиран проект „Ефективно разследване на злоупотреби със средства от фондовете на ЕС” в 
партньорство с Асоциация „Прозрачност без граници” и Прокуратурата на Република България - 
обучени 68 разследващи полицаи  от ГДДП, СДВР и ОДМВР в страната 
• със съдействието и подкрепата на Асоциация „Прозрачност без граници” и с участие на служител 
от дирекция АФКОС, като съавтор, е разработена „Методика за разследване на злоупотреби със 
средства от фондовете на Европейския съюз”  
Министерство на земеделието и храните 
• обучение на тема „Осигуряване на информация и публичност за потенциалните кандидати по 
Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” и подобряване на познанията на 
служителите в Дирекция „Европейски фонд по рибарство” по европейското законодателство”. 
Представена е презентация на тема „Нередности – предотвратяване, разкриване, документиране, 
докладване” от представителя на ЕК г-н Антонио Гутиерес 
• обучителен семинар за служители на Министерство на земеделието и храните, изпълняващи 
функции по управление и контрол на средствата от Програмата за развитие на селските райони. 
Агенция за държавни вземания  
В изпълнение на приоритетите и мерките за подобряване кадровото обезпечаване и укрепване на 
административния капацитет в Агенция за държавни вземания е организиран и проведен 
обучителен семинар на разширен състав от служителите на агенцията по въпросите на борбата и 
превенцията с правонарушенията и измамите с европейски средства.   
Държавна агенция "Национална сигурност" 
Участие във втората неформална среща на експерти в Брюксел, Белгия, на тема „Стратегия на ЕС за 
финансово разследване и анализ на финансови престъпления”.   
Министерство на регионалното развитие и благоустройството  
• обучение организирано от дирекция „Изпълнителна агенция Програма ФАР” с дискусия на тема 
„Хармонично финансово управление на фондовете на Европейския съюз – Програма ФАР”. 
Обучението е с насоченост към служителите на дирекцията и експерти от други дирекции при 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство, които участват в управлението на 
договори по Програма ФАР 
• семинар организиран от дирекция „Изпълнителна агенция Програма ФАР” на тема „Хармонично 
финансово управление на фондовете на Европейския съюз – Програма ФАР”, насочен към 
бенефициенти по договори, управлявани от дирекцията, както и към експерти от Звената за 
изпълнение към структурите на Старши програмните ръководители 
Министерство на финансите 
• обучение за бенефициентите от процедурата за централната, областните и общинските 
администрации по подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в 
това число чрез развитие на електронното управление”. Ръководителите на екипите се запознаха с 
общите принципи при управлението на проекти по Оперативна програма „Административен 



капацитет”, с практическите аспекти на финансовото управление на проектите, с процеса на 
мониторинг, който се осъществява както от Управляващия орган на ОПАК спрямо бенефициентите, 
така и от страна на самите тях спрямо изпълнителите по проектите 
• обучение на служители от Дирекция „Национален фонд” на тема „Електронна система за 
докладване на нередности по структурните инструменти” (PRE-IMS), организирано от ОЛАФ и 
проведено в Брюксел.   
 
 3. Сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със специализираните 
структури на другите страни-членки на ЕС (АФКОС) 
  
 В изпълнение на нормативно определената функция, Дирекция АФКОС създаде необходимата 
организация по подготовката от българска страна на годишния доклад за 2008 година на 
Европейската комисия по чл. 280 от Договора за Европейската общност (ДЕО). По предварително 
изпратения от Европейската служба за борба с измамите Въпросник за 2008 г., съотносим към 
изготвянето на годишния доклад на ЕК по прилагането на чл. 280 от ДЕО, предоставен в края на 
2008 г. на членовете на Съвета АФКОС за попълване в съответствие с техните компетенции, 
подадената от тях информация беше анализирана, обобщена от дирекцията и изпратена в 
електронен вариант до ОЛАФ в рамките на определения срок 15 февруари 2009 г.  
 Представители на Дирекция АФКОС и Дирекция „Национален фонд” - МФ участваха в заседанието 
на Работната група по анализ на риска в Брюксел на 23.04.2009 г., организирано от ОЛАФ за 
обсъждане на въпроси по изготвянето на годишния доклад по чл. 280 от ДЕО за 2008 г.  
Представители на Дирекция АФКОС и Държавен фонд „Земеделие”, по покана на Европейската 
служба за борба с измамите, взеха участие в заседание на Консултативния комитет за борба с 
измамите (COCOLAF) на 19.05.2009 г. в Брюксел, на което беше приет проектът на доклада по чл. 
280 от ДЕО за 2008 г. и бяха обсъдени темите, които по-късно бяха включени във Въпросника за 
2009 г. 
            Окончателният вариант на Въпросника за 2009 г. беше представен от Дирекция АФКОС на 
членовете на Съвета на редовно заседанието, проведено на 04.12.2009 г. и изпратен в електронен 
вариант за попълване. 
В изпълнение на задължението на Дирекция АФКОС по смисъла на чл. 4, ал. 1, т.1 от ПМС № 
18/2003 г. беше изготвен Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО за 2008 година. С писмо на 
Председателя на Съвета до Генералния директор на Европейската служба за борба с измамите беше 
изпратено резюме на този доклад.  
По предложение на ОЛАФ за стартиране на пилотен проект за докладване в електронен формат на 
нередностите по предприсъединителните фондове, Дирекция АФКОС осъществи съгласуване с 
всички изпълнителни агенции по ФАР, ИСПА и САПАРД. Бяха отчетени всички предложения и 
препоръки и по принцип беше постигната договореност за електронно докладване. Стартирането се 
осъществи от 1-ви октомври, когато дирекцията започна изпълнението на функцията си по 
докладването на национално ниво на нередности и измами със средства по фондове и програми на 
Европейския съюз към ОЛАФ, в съответствие с изменението в ПМС 18/2003, публикувано в ДВ. 
бр.39 от 26 май 2009 г. 
 От Европейската служба за борба с измамите, съвместно с АФКОС-Унгария, беше организирана и 
проведена на 3-4 септември 2009 г. в Будапеща, годишната конференция на звената АФКОС. При 
предварителната подготовка на конференцията, дирекция АФКОС предостави информация, а по-
късно и участва в дискусиите по темите, относно правния статут, мястото, ролята и функциите на 
звената АФКОС; важността на Стратегията за борба с измамите; ефективността от координацията и 
комуникацията с ОЛАФ; докладването на нередности и ефективни методи за превенция на измамите 
с Европейски средства; бъдещата концепция за развитие и подобряване статуса на националните 
звена АФКОС. 
 Служители от Агенция „Митници” участваха в проведените в Брюксел, срещи през 2009 г., 
организирани от Европейската служба за борба с измамите и ръководени от директора на дирекция 
„Операции и разследване” ІІ, ОЛАФ, по изпълнение на подписаното от 26 страни-членки, ЕК и 
ОЛАФ Споразумение за борба с контрабандата и фалшифицирането на цигари с Джапан Табако 
Интернешънъл; по Споразумението с Галахър; делото с Рейнолдс; очакваното развитие на 
преговорите с Империал Табако и предстоящото подписване на споразумение с Бритиш Американ 
Табако.  
 От Европейската служба за борба с измамите във връзка с провеждането на редовната годишна 
конференция на Работната група по цигарите – 10-14.10.2009 г. в Краков, Полша, беше отправена 
покана до Дирекция АФКОС за предложения за участници, теми, презентации и искане да се 
изготви кратък доклад за ситуацията в България във връзка с контрабандата и фалшификацията на 
цигари. Създадена беше необходимата организация за уведомяването на компетентните членове на 
Съвета в тази област: Агенция „Митници” – Министерство на финансите и Главна дирекция 
„Криминална полиция” - МВР, които определиха и изпратиха свои представители за участие в 
конференцията и подготвиха презентации. С цел да се отрази ситуацията в България по отношение 
на контрабандата и фалшификацията на цигари за посочения период 2008-2009 г., от Агенция 
„Митници”, Главна дирекция „Гранична полиция” и Главна дирекция „Криминална полиция”, бе 



предоставена информация, която бе анализирана и обобщена от дирекция АФКОС и в резултат 
беше изготвен Ситуационен доклад, относно контрабандата и трафика на цигари в Република 
България, предоставен на Работната група по цигарите на ОЛАФ. 
През 2009 г. продължи сътрудничеството между разследващите от отдел В.1 – „Земеделие”, 
дирекция „Операции и разследване” ІІ на ОЛАФ, с прокурорите от специализираното звено за борба 
с измамите със средства от ЕО при Върховна касационна прокуратура и служителите от 
Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавен фонд 
„Земеделие” участващи в експертната работна група за борба с нередностите по Програма САПАРД. 
От месец януари до месец юни 2009 г. бяха осъществени пет мисии на експерти от отдел В.1 на 
ОЛАФ. След края на всяка мисия, като част от редовните срещи, разследващите представяха на 
председателя на Съвета информация, относно предприетите действия в тази област. По-късно с 
писма от Генералния директор на ОЛАФ до председателя на Съвета бяха изпращани доклади за 
извършената работа от разследващите от отдел В.1 и за проведените работни срещи и разговори с 
представители на Прокуратурата на Република България, Държавен фонд „Земеделие”, с министъра 
на земеделието и храните и с Националния ръководител по предприсъединителната помощ. В 
докладите наред с посочената информация се съдържаха препоръки, искания и мерки, свързани с 
програма САПАРД. За подпомагане координацията на оперативното сътрудничество между ОЛАФ и 
членовете на съвета и за обмена на информация, свързана с нередности по Програма САПАРД, със 
заповед на председателя на Съвета АФКОС беше определен експерт от Дирекция АФКОС като 
представител в споменатата експертна работна група. Целта бе подобряване качеството на 
кореспонденцията с ОЛАФ, проследяване на процесите по регистриране и докладване на 
нередности, участие в провежданите междуинституционални срещи, както и изготвянето на 
навременни отговори по различни писма от компетентните национални органи. Приоритет при 
осъществяването на оперативното сътрудничество с ОЛАФ беше проследяването на 101 проекта, 
както и прилагането от Агенция САПАРД на адекватни последващи действия, включително 
регистриране на нередности по тях и стартиране на процедура по събиране на дължимите суми, 
където е приложимо. На служителите на ОЛАФ, беше предоставена цялата изискана информация 
относно работата на Агенция “САПАРД”, както за минали периоди, така и по отношение на 
предприетите мерки, предвидени в Плана за действие.  
Въз основа на извършен от страна на Агенция “САПАРД” анализ на възможните видове свързаност в 
проектите и възможните мерки и действия, които да се предприемат при разглеждане на заявки за 
плащане, с оглед недопускане накърняване финансовите интереси на Общността, са въведени нови 
контролни процедури. Разработените допълнения към контролните листа и правилниците за работа 
са представени от Държавен фонд „Земеделие” – Агенция “САПАРД” на Националния ръководител, 
след представянето на положително становище от страна на отдел „Вътрешен одит” за съответствие 
на предложените промени в акредитираните процедури с изискванията на Многогодишно 
финансово споразумение между Европейската комисия и Република България. След разглеждане на 
представените документи, Компетентният орган е одобрил промените в правилниците за работа на 
Агенция САПАРД с писмо от 14.04.2009 г. и същите са изпратени на Европейската комисия.  
Като израз на гореспоменатото сътрудничество между ОЛАФ и националните институции в борбата с 
нередностите по САПАРД, на 26.05.2009 г. се проведе извънредно заседание на Съвета за 
координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските 
общности, на което представителите на ОЛАФ от отдел В.1 „Земеделие”, Дирекция В „Разследвания 
и операции” ІІ, в кратко резюме, изложиха информация за проведените мисии в България в края на 
2008 г. и началото на 2009 г. Разгледани бяха предложения за подобряване на системата за 
управление на средствата от ЕС, повишаване активността при установяването, регистрирането и 
докладването на нередности и системния анализ. Отчетено бе, че има стабилизация и промяна на 
контролните механизми и системите за работа в САПАРД, въведени са възможности за по-голяма 
прозрачност при оценка на проектите в процедурните наръчници; опростени са и са скъсени 
начините и реда за докладване на нередности до ОЛАФ, съгласно последните изменения и 
допълнения на ПМС № 18/2003 г. 
В края на месец юли 2009 година в Държавен фонд "Земеделие" беше осъществено работно 
посещение от представители на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” 
при ЕК и представители на Европейската служба за борба с измамите по дискутиране на нови 98 
проекта, финансирани по Програма САПАРД. На срещата присъстваха представители от 
Прокуратурата на Република България, Държавна агенция "Национална сигурност", дирекция 
АФКОС и Дирекция „Национален фонд”. В резултат на водените дискусии Агенция „САПАРД” 
представи в последствие актуализирана книга на длъжниците, справка за дълговете по Програмата 
и детайлна информация за всеки един от 98-те проекта. 
  
Оперативно сътрудничество с ОЛАФ 
За периода 01.01.2009г. - 30.12.2009г. от страна на Европейската служба за борба 
с измамите са получени общо 46 искания за съдействие за предоставяне на информация, документи 
и за осигуряване провеждането на срещи и проверки в България, като от тях 17 са свързани с 
проекти по програма САПАРД, 3 по проекти по програма ИСПА, 11 по проекти по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”,  8 по Оперативна програма „Административен 
капацитет”, 2 за контрабанда на цигари и др. Осъществяван е регулярен оперативен обмен на 



информация във връзка с извършвани проверки от ОЛАФ по съмнения за злоупотреби и нарушения 
при усвояване на средства от фондове на ЕС, като за посочения период от ОЛАФ е изпратена 
информация до българските власти по 28 случая, от които 11 са свързани с нередности и измами 
със средства по програма САПАРД.  
Общо 18 са новорегистрираните случаи в ОЛАФ за 2009 г., за които има информация и са получени 
искания за съдействие в дирекция АФКОС, като от тях 8 са по Оперативна програма 
„Административен капацитет”, 2 са по САПАРД, 1 по ИСПА, 1 по Оперативна програма „Транспорт”, 
3 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 1 по Оперативна програма 
„Техническа помощ”, 1 по Оперативна програма „Околна среда” и 1 свързано с нарушения на 
митническото законодателство. 
През 2009г. са изпратени общо 4 запитвания от страна на български институции, чрез Дирекция 
АФКОС до ОЛАФ, от които едно е свързано с искане за съдействие за извършване на проверки по 
проекти по програма „Леонардо да Винчи”, две са за съдействие при проверка по програма САПАРД 
и едно е за съдействие, свързано с нарушения на митническото законодателство.  
           По отправени молби от Европейската служба за борба с измамите до Дирекция АФКОС за 
оказване на съдействие, във връзка с водено административно разследване от ОЛАФ, са връчени с 
помощта на Държавна агенция "Национална сигурност", покани за провеждане на интервюта с 
настоящи и бивши ръководители и служители от Фонд "Републиканска пътна 
инфраструктура"/Национална агенция "Пътна инфраструктура" и е осигурено провеждането на 
споменатите интервюта при посещенията на разследващи от отдел А.3, Дирекция А„Разследвания и 
операции” І, в София през пролетта и есента на 2009 г.      
           Във връзка с открито външно разследване, свързано с твърдения за възможни нередности 
при усвояването на европейски средства, дирекция АФКОС предостави на ОЛАФ, с помощта на 
Държавна агенция "Национална сигурност", информация за физически и юридически лица и 
осигури връчването на покана за интервю и провеждането му от експерти на ОЛАФ през есента на 
2009 г. в София. 
 По разследвания, водени от Европейската служба за борба с измамите, образувани във връзка с 
отправени от българска страна, искания за съдействие за проверка в други страни-членки на 
проекти по програма “Леонардо да Винчи”, са проведени работни срещи между представители на 
ОЛАФ, прокуратурата и дирекция АФКОС, на които от ОЛАФ е предоставена информация и 
документи. Дирекция АФКОС в съответствие с чл.10 т.2 и т.3 от ПМС №18/2003, като контактна 
точка с ОЛАФ и осъществявайки задължителната координация на ОЛАФ и членовете на Съвета при 
провеждане на разследвания на територията на Република България, предостави обобщена 
информация, получена от Върховна касационна прокуратура във връзка с актуалното състояние по 
отношение на разследванията, водени от българските власти, по проекти по програма “Леонардо да 
Винчи”, по които има запитвания към ОЛАФ.  
           По искане на Европейската служба за борба с измамите дирекция АФКОС предостави 
информация и документи във връзка с определени проекти, финансирани по Оперативна програма 
„Административен капацитет” и Оперативна програма „Транспорт”, получени от Министерство на 
държавната администрация и административната реформа и Министерство на транспорта.   
От Европейската служба за борба с измамите до дирекция АФКОС беше отправено искане за 
предоставянето на информация, относно това дали някое от посочените по приложен списък 40 
търговски дружества не е било страна или партньор по договор или бенефициент по проект, 
финансиран от предприсъединителните или оперативни програми. След направената проверка от 
съответните компетентни дирекции в институциите, управляващи средства от ЕС, обобщената 
информация беше предоставена от дирекция АФКОС на ОЛАФ.      
 През 2009 г. беше оказано съдействие на Европейската служба за борба с измамите, в изпълнение 
на Регламент на Съвета (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 от 11 ноември 1996 г., относно контрола и 
проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами и други нередности. През отчетния период бяха осъществени 
две едноседмични мисии на ОЛАФ през месец ноември и месец декември 2009 г. за проверка на 
място в Република България на пет икономически оператори по проекти, финансирани от 
Европейския социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет”. Контролът и 
проверките на място бяха подготвени и проведени от разследващите екипи от ОЛАФ, в тясно 
сътрудничество с дирекция АФКОС и Управляващия орган (УО) на Оперативна програма 
„Административен капацитет”.   
През отчетния период продължи обменът на данни между държавите–членки и ОЛАФ във връзка със 
спазване на общностното законодателство на ЕС на основание Регламент 515/97 (изм. Регламент 
766/08), като през 2009 г. по АФИС-mail са получени 182 съобщения, по които служители на 
Агенция „Митници” извършиха съответните проверки и предприеха необходимите действия.   
В периода 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г. по предложение на Европейската служба за борба с 
измамите се проведе наблюдение при допускане за свободно обръщение на текстилни изделия и 
обувки с произход страни, предимно от Азия. Бяха извършени физически и документални проверки  
по отношение на вид, произход и стойност на стоките. Беше обменена информация с държавите-
членки за оформените стоки под режим 42 00. По време на наблюдението в резултат на завишена 
митническа стойност или промяна на тарифния номер бяха събрани суми в размер на 132 хил. лева. 
В някои случаи бяха констатирани нарушения на митническото законодателство и бяха съставени 



актове за установяване на митническо нарушение. 
Във връзка с новите функции да отговаря на национално ниво за докладване на нередности и 
измами със средства по фондове и програми на ЕС и в изпълнение на чл. 25 от Наредбата за 
определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, 
съфинансирани от Европейския съюз, Дирекция АФКОС представя обобщена информация за 
докладваните нередности до ОЛАФ през 2009 г., както следва: 
ПО ФОНДОВЕ: 
По Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските 
райони са регистрирани 82 нередности. Нередни суми общо (потенциална вреда и лоши вземания) 
8 111 599 евро. 
По Структурните фондове (Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд) 
са регистрирани 24 нередности. Нередни суми общо (потенциална вреда и лоши вземания) 3 085 
074 евро. 
По Кохезионния фонд са регистрирани 18 нередности. Нередни суми общо (потенциална вреда и 
лоши вземания) 3 975 059 евро. 
ПО ПРОГРАМИ: 
ОП Административен капацитет – 4 нередности, нередни суми 848 146 евро; 
ОП Развитие на човешките ресурси – 5 нередности, нередни суми 88 636 евро; 
ОП Околна среда – 21 нередности, нередни суми 3 569 798 евро; 
ОП Конкурентоспособност – 3 нередности, нередни суми 1 739 150 евро; 
ОП Регионално развитие – 8 нередности, нередни суми 348 353 евро; 
ОП Техническа помощ – 1 нередност, нередни суми 588 евро. 
ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ: 
Програма ФАР – 65 нередности, 7 471 920 евро; 
Програма ИСПА – 4 нередности, 1 386 578 евро; 
Програма САПАРД – 310 нередности, 86 799 530 евро; 
 4. Оперативни действия на членовете на Съвета  
    
В Дирекция АФКОС за отчетния период са постъпили общо 54 сигнала, от които 42 са подадени по 
пощата, а 12 сигнала са подадени на електронния адрес на дирекцията. От всички подадени 
сигнали общо 37 са свързани с нередности по програми, финансирани от Европейските общности, 
както следва: 
– Програма ФАР – 8;  
– Програма ИСПА – 5; 
– Програма САПАРД – 5; 
– Оперативните програми – общо 19;  
– Други –17.  
Всички получени сигнали са регистрирани, обработени, анализирани и изпратени на съответните 
компетентни структури за извършване на необходимите проверки. 
Установените от органите на Агенция за държавна финансова инспекция случаи на нарушения и 
измами при разходване на средства от ЕО и докладвани на дирекция АФКОС през 2009 г. са 89, от 
които 21 случая по програма ФАР, 54 случая по САПАРД, 12 случая по Оперативна програма 
„Регионално развитие”, 1 случай по Оперативна програма „Административен капацитет” и 1 случай 
по Оперативна програма „Околна среда”. Тези случаи на нарушения и измами са установени при 
финансови инспекции на бенефициенти /получатели на средства/ по различни фондове и програми. 
През 2009 г. на органите на прокуратурата са изпратени 27 случая на измами и нарушения при 
разходване на средства от ЕС. 
Към 31.12.2009 г. в Агенцията за държавни вземания са предприети действия по обезпечаване и 
принудително изпълнение на частни държавни вземания по общо 117 случая на установени 
нередности от Държавен фонд „Земеделие”, Министерство на труда и социалната политика, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма. Предприетите действия за държавни вземания по преписки на Държавен 
фонд „Земеделие” са с оглед образуване на изпълнителни производства по реда на Гражданския 
процесуален кодекс /ГПК/. 
През 2009 г. в Националната агенция за приходите са извършени ревизии и проверки на задължени 
лица по искане на Прокуратурата на Република България, като са възложени общо 240 ревизии, в 
т.ч. 143 на юридически лица и 97 на физически лица. Издадени са 93 ревизионни акта, с които са 
установени задължения общо за 12 814 275 лв., в т. ч. 61 ревизионни акта са на юридически лица с 
установени задължения за 11 904 588 лв. и 32 ревизионни акта на физически лица с установени 
задължения в размер на 909 420 лв. Внесените суми по тези актове са 122 423 лв. В резултат на 
приключилите ревизии: 
 73 ревизионни акта са⎫ влезли в сила и с тях са определени задължения в размер на 9 365 725 лв., 
в т. ч. 8 630 260 лв. на юридически лица и 735 465 лв. на физически лица. Внесените суми по тези 
актове са 154 896 лв. ; 
 20 ревизии са приключили с издаването⎫ на ревизионни актове в процес на обжалване, с които са 
установени задължения в размер общо на 3 429 165 лв.  
Отдел „Икономическа полиция”, сектор 05 „Фондове на ЕС” при Главна дирекция „Криминална 



полиция” са извършили проверка по общо 385 прокурорски преписки, от които 198 след анализ са 
изпратени на Столична дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на вътрешните 
работи в страната за проверка, 156 са приключени и изпратени на компетентната прокуратура. 
Извършени са проверки и по 22 сигнала. 
Въз основа на получена от ОЛАФ информация са предприети действия от страна на Държавна 
агенция „Национална сигурност” за предотвратяване и разкриване на нарушения по повече от 
десет случая. В резултат от съвместната работа по някои от случаите са образувани досъдебни 
производства. 
В резултат на създадената организация за обмен на информация относно нередности и измами на 
основание Инструкцията за взаимодействие между Съвета за координация в борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО и Прокуратурата на Република България, 
през отчетния период в дирекция АФКОС са постъпили над 900 уведомления от Върховна 
касационна прокуратура, с информация относно извършвани проверки от Прокуратурата на 
Република България и открити досъдебни производства. Информацията се обработва своевременно 
и при необходимост се изпраща на компетентните органи за сведение и отношение. 
 През отчетната 2009 г. Отдел VІІІ „Противодействие на престъпленията против финансовата 
система на Европейския съюз” при ВКП, под чието ръководство е Специализираното звено за 
разследване на злоупотреби със средства на Европейската общност (в състав 8 прокурора, 10 
разследващи полицаи и полицейски служители) продължи активно да работи по определените като 
национален приоритет разследвания за злоупотреби със средства на Европейските общности. 
Към 31.12.2009 г. специализираното звено работи общо по 1083 дела и преписки, както следва: 
- 399 досъдебни производства (в т.ч. по програма САПАРД - 69, по програма ФАР и ИСПА - 36, по 
програма Леонардо да Винчи - 22, по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) - 272);  
- 684 преписки (в т.ч. по програма САПАРД - 138, по програма ФАР и ИСПА - 40, по програма 
Леонардо да Винчи - 13, по СЕПП - 493).  
Внесените в съда досъдебни производства са общо 125, от които по програма САПАРД са 106, по 
програма ФАР са 5 и по програма Леонардо да Винчи са 14. 
Влезлите в сила присъди са общо 28, от които по програма САПАРД са 22, по програма Леонардо да 
Винчи са 6.    
Отделно от работата по разследванията с цел добро администриране, отчетност и прозрачност в 
работата звеното:   
- изработи подробни регистри за водените в прокуратурите в страната досъдебни производства и за 
образуваните преписки по всички програми, които периодично се актуализират; 
- изгради структура по апелативни райони в страната за специализиране на определени прокурори 
в разследванията за злоупотреби със средства от европейските фондове; 
- работи за уеднаквяване на стереотипите за разследване в страната; 
- даде идеи и предложения от законодателното естество относно Закона за съдебната власт, 
Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс;  
- инициира и провежда срещи с Държавен фонд „Земеделие” и Съвета за координация на борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности  с оглед 
подобряване на комуникацията на експертно ниво; 
- с помощта на баварски експерти и експерти от ОЛАФ работи за нов подход при структуриране на 
разследванията; 
- участва със свои представители в дейности по проекти за укрепване на  административния 
капацитет на националните структури за защита финансовите интереси на европейските общности. 
 
5. Популяризиране дейността на Съвета и дейността на членовете му по линия на усвояване на 
средства на ЕО или такива, предоставени за управление от 
ЕО на Република България, с оглед запознаване на потенциалните бенефициенти с механизмите за 
отпускане, използване и отчитане на средствата. 
Проведени са три информационни кампании в рамките на 2009 г. за информиране на потенциални 
кандидати по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (ОПРСР) с цел 
популяризиране условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мерки на ОПРСР, както 
следва: 
• март – май 2009г. „Мобилна група за разясняване на ОПРСР и популяризиране на мерки 1.3,  2.1 
и 2.5” 
• 25-29 май 2009г. „Информиране на потенциални кандидати по ОПРСР с цел популяризиране на 
мярка 1.3” 
• 22.09.2009г. – 01.10.2009г. „Мобилна група за разясняване на ОПРСР и популяризиране на мярка 
4.1” 
През 2009 г. са проведени два информационни дни за бенефициенти от държавната администрация 
и такива от съдебната власт по Оперативна програма „Административен капацитет”, както следва: 
• На 14.12.2009 г. е проведено информационно събитие, на което потенциалните бенефициенти са 
запознати с условията за кандидатстване по новите процедури, открити през ноември 2009 г., по 
Оперативна програма „Административен капацитет”. 
• Съгласно приетата от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, Индикативна годишна работна програма за 2009 г. Управляващият орган на 



Оперативната програма стартира през февруари 2009 г. процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за конкретните бенефициенти от съдебната система. Процедурата 
се открива по Приоритетна ос I. „Добро управление”, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна 
съдебна система”.  
На интернет страницата на Оперативна програма „Конкурентоспособност” www.opcompetitiveness.bg 
е създаден бутон за изпращане на сигнали за нередности, които се получават на електронен адрес 
на служителя по нередностите и се администрират от сектор „Вътрешен контрол”. 
 
Приложение към този доклад е отчета на Плана за изпълнение на актуализираната Стратегия за 
борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО за 2009 г. 
 


