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УВОД  

 

 

 

Уважаеми колеги, 

 
Настоящият сборник от лекционни материали е резултат от 

съвместните усилия на Прокуратурата на Република България и 

Асоциация “Прозрачност без граници” – националното 

представителство на международната антикорупционна  организация 

Transparency International в рамките на проекта “Реформа на 

Прокуратурата на Република България”. 

 

Нашата цел бе изпреварващо във времето да подготвим теоретично 

и практически българските прокурори в познаването на проблематиката 

по разрешаване, контрол и усвояване на средствата от фондовете на 

Европейския съюз. Изследвайки пътя на парите от националните 

разпределителни институции, през органите за текущ контрол до 

прякото им усвояване в дейностите по финансираните проекти, се 

разкриват множество възможни престъпни схеми, срещу които ние 

българските прокурори трябва бързо и всеобхватно да приложим закона 

с цялата му строгост. 

 

Разглеждаме този проект като възможност за създаване на 

методика на разследване, проследяваща поетапно стъпките, 

съпътстващи всяко едно разследване от оперативната программа с 

комплекса от подзаконови нормативни актове, изискуеми първични и 

текущи документи, доказателствените средства и способите на 

доказване, типични престъпни схеми, до най-добрите практики в 

разкриване, разследване и наказване на корупционни, финансови и 

документни престъпления със средства от фондовете на Европейския 

съюз. 

 

Оставаме в очакване на Вашата оценка за полезността на сборника. 

 
Мила Георгиева 

Прокурор във Върховна  

касационна прокуратура 

автор на проекта 
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Безвъзмездна финансова помощ по програмите, 
съфинансирани със фондове на ЕС – нормативна и 

институционална рамка 
 

Силвия Инджова 
 

 

Периодът на присъединяване към Европейския съюз е 

изключително важен за Република България. Освен средствата, които 

бяха усвоени по предприсъединителните финансови инструменти, през 

този период е създадена нормативната и институционална рамка, както 

и административен капацитет и системи за контрол, които да подготвят 

страната за усвояването на значително по-големия размер от средства 

по Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ – 14 млрд. евро), 

които ще се влеят в икономиката и ще се управляват като част от 

публичните средства. 

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на България 

започва от 1995 година и е насочено към гарантиране на демокрацията и 

осигуряване наличието на функционираща пазарна икономика. В тази 

връзка ключови задачи са подпомагане на процеса на институционално 

изграждане и развитие на съвременна инфраструктура. 

Към момента процесът на адаптиране устройствените принципи на 

бюджета в съответствие с установените практики в Европейския съюз 

по управление на финансови потоци продължава. Държавата приема 

Закон за държавния бюджет на годишна основа. В допълнение е 

въведена тригодишна бюджетна прогноза. Тя фиксира финансовата 

рамка, но подлежи на промяна със Закона за държавния бюджет за една 

от следващите години.  

Това доведе до необходимостта България да започне да прави 

промени в сферата на бюджетирането така, че основата на бюджета да 

бъде на програмна основа и на многогодишна база. Този тип 

бюджетиране се прилага заедно със стандартното приходно-разходно 

годишно бюджетиране, с приходната му част, с разходната му част по 

конкретни показатели, текущи капиталови разходи, субсидии и други. 

При стартиране на прилагането на средствата по 

предприсъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД страната 

трябваше да мине през много тежки структурни промени вътре в 

администрацията, включително въвеждането на основни принципи на 

финансово управление и контрол.  

Средствата, до които България имаше достъп по 

предприсъединителните програми, освен за постигане на  техните цели, 
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служеха и за хармонизиране на процедурите по провеждане на търгове, 

възлагане на поръчки и сключване на договори. Обществените поръчки 

по програмите ФАР и ИСПА, които предоставиха значителен финансов 

ресурс за седемгодишния си период, се прилагаха съобразно така 

нареченото Практическо ръководство (PRAG). В този документ е 

концентрирана същността на цялото законодателство в областта на 

обществените поръчки, което можем да видим в директивите и 

регламентите на ЕС. Тези принципи постепенно са въведени в Закона за 

обществени поръчки, който е хармонизиран с европейското 

законодателство. 

Анализът на извършената работа по постигане на съответствие с 

изискванията на Европейския съюз дава основание да се отчете, че през 

последните шест години са постигнати добри резултати и сериозно 

развитие, създадени са независим вътрешен и външен одит като 

нормативна и институционална рамка и системи за наблюдение и 

финансов контрол. Първоначално съществуваше система, в която 

присъстваха само финансови контрольори и финансови инспектори. 

Част от тях дадоха началото на делегирани одитори, които в 

последствие станаха вътрешни одитори за всяко отделно ведомство.  

Наличието на финансов контрол – на техническо ниво и на 

финансово ниво – беше гарантирано чрез приемането на Закон за 

финансово управление и контрол в публичния сектор и Закон за 

вътрешния одит в публичния сектор, в които са заложени най-

актуалните изисквания в областта на финансовия контрол и вътрешния 

одит.  България е една от малкото страни в Европейския съюз, които 

имат такива закони.  

Чрез прилагането на пред-присъединителните инструменти 

България създаде структурите, които са необходими за управление на 

финансирането от ЕС и кореспондиращото съфинансиране от 

държавния бюджет и постепенно изгради съответния административен 

капацитет. 

В предприсъединителния период изискванията на Европейската 

комисия към органите, участващи във финансовото управление и 

контрол, бяха експлицитни и категорични. Така например, Национален 

фонд е създаден в Министерство на финансите във всяка от 

дванадесетте присъединяващи се страни. През настоящия програмен 

период, като страна членка на Европейския съюз, България може сама 

да решава, на базата на хармонизираното законодателство и изградената 

институционална рамка, къде и под каква форма да отговори на 

изискванията на ЕС за управлението на средствата по СКФ. Тази 

свобода е дадена именно въз основа на постигнатото при прилагането 

на предприсъединителните програми, в следствие на което новите 
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функции могат да бъдат вградени вътре в системите за контрол, които 

са налични в страната ни. 

Средногодишно, предприсъединителната помощ за България е 

близо 500 млн. евро от трите източника – ФАР, ИСПА и САПАРД. 

Независимо че сме страна членка, ние все още продължаваме да 

усвояваме тези средства (извършват се плащания към крайните 

бенефициенти), като по част от тях тепърва предстои да се усвоява 

значителен обем от бюджетите. Размерът на бюджета на фондовете, до 

които ще имаме достъп по СКФ и по Общата селскостопанска политика 

за развитие на селските райони, е три пъти по-голям от този по 

предприсъединителните инструменти. Усвояването на тези средства е 

сериозно предизвикателство пред страната ни, изискващо 

последователни действия за ползване на натрупания опит и задържане и 

развиване на създадения административен капацитет за целите на СКФ 

и ОСП и ефективно популяризиране на възможностите на програмите 

сред бизнеса и гражданите. 

 

1. ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

В предприсъединителния период финансовата помощ от 

Европейския съюз се допълва с национални средства. В периода 2007 – 

2013 година политиката на Европейския съюз е основана на 

презумпцията, че европейските средства ще допълват средствата от 

националния бюджет. България се възползва от правото си да 

финансира дейностите и мерките за програмите, които е 

идентифицирала, до 85 % с европейски средства. Това може да се 

онагледи при „старите” страни членки, които вече са в по-напреднала 

фаза на усвояване на средствата – някои от тях изпълняват тези 

програми и политики на Европейския съюз за трети седемгодишен 

период. Те получават все по-малък и по-малък процент на финансиране 

от Европейския съюз, като делът на средствата от ЕС в Националните 

им планове за развитие също намалява. 

Европейският съюз прилага основно три политики чрез 

финансовите инструменти, с които подпомага страните членки: 

• Политика на присъединяване, в рамките на която 

финансовият ресурс се предоставя чрез 

предприсъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД.  

• Кохезионна политика (Политика на сближаване) с основна 

цел доближаване на икономиката, на обществото, на системите 

ни до нивата на развитие, които са средни за страните членки 

за Европейския съюз. 
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• Обща селскостопанска политика, с която се цели развитие на 

селските райони, осигуряват се директни плащания към 

селските стопани и механизми за пазарни интервенции.  

За 7-годишния период 2007 – 2013 година България е успяла да 

защити и респективно да получи средства в посочените по-долу 

размери.  

 

Правило N+2 за усвояване на средствата от Европейския съюз 
 

Правилото N+2 означава, че финансовият ангажимент на 

Европейските общности за определена година по СКФ е валиден до 

края на втората година след годината, за която той се отнася. Тоест – до 

края на втората година, по проектите, отговарящи кумулативно на 

съответния годишен бюджет, следва да бъдат приключени всичките 

дейности по: определяне на идея за проект и изготвяне на проектно 

предложение, оценка на проектното предложение от Управляващия 

орган, сключване на договор, изпълнение на проекта (понякога 

изпълнението отнема няколко години), извършване на проверки и 

плащане, извършване на проверки от Сертифициращия орган и 

депозиране на Заявка за плащане до Европейската комисия, съдържаща 

разходите по всички проекти през съответния период. 

В тази връзка може да се даде следният пример: ако за ОП “Х”, с 

бюджет от 100 млн. евро за 2011 година, към 31.12.2013 година пред 

Европейската комисия са депозирани приемливи заявки за 

възстановяване на разходите на стойност 80 млн. евро, по правилото 

N+2 страната ще изгуби неусвоените към този момент 20 млн. евро.  

Предвид липсата на опит в усвояването на средства по СКФ за 

България и Румъния Правилото N+2 е трансферирано в N+3 за първите 

четири години от програмния период – 2007, 2008, 2009, 2010 година.  

Наблюденията върху другите държави-членки на Европейския 

съюз показват, че много рядко има страна, която усвоява 100% от 

предоставените средства. В тази връзка не трябва да има разочарование, 

ако в първия 7-годишен период страната не достигне 100%, защото 

усвояването не е самоцел, а средство за реализиране на определените 

политики.  

 

Кохезионна политика на Европейския съюз 
 

За реализиране на Кохезионната политика са предвидени 6,7 млрд. 

евро европейско съфинансиране и 1,3 млрд. евро национално 

съфинансиране. Реализирането на тази политика се осъществява 

посредством Структурните фондове и Кохезионния фонд. Структурните 
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фондове са два. Това са Европейският фонд за регионално развитие и 

Европейският социален фонд. Кохезионната политика цели 

преодоляването на различия в развитието на страните-членки чрез: 

насърчаване на заетостта, стимулиране на икономическия растеж и 

конкурентноспособността, увеличаване на инвестициите в човешки 

капитал, подобряване на инфраструктурата и други. 

Средствата по СКФ не се предоставят на България, а на страната се 

дава възможност за достъп до тях при строго спазване на поставените от 

ЕС условия – строги критерии за финансово управление и контрол и 

двугодишен или тригодишен период на валидност на годишните 

бюджетни ангажименти на ЕС. 

Ключовото изискване за усвояване на средствата е правилото N+2, 

което присъства и в предприсъединителния период, но не е толкова 

експлицитно за някои от програмите. Важното е България да спазва като 

цяло този ангажимент, тъй като в противен случай страната губи 

възможност да усвои финансов ресурс.  

Кохезионната политика на Европейския съюз има три цели и 

България се възползва от две от тях – цел “Сближаване” и цел 

“Европейско териториално сътрудничество”. Като цяло страната ни 

попада в онази категория региони, в която брутният вътрешен продукт 

на глава от населението е под минимума от 85% от средния за 25-те 

страни членки. В страни като Великобритания и Германия, например, 

регионите са толкова добре развити, че почти никои от тях не могат да 

се възползват от средства по цел 1 – “Сближаване”. Друг пример може 

да бъде даден с Чехия, която, подобно на България, изцяло попада в 

обхвата на цел 1 – тоест необходимо е да наваксва в области  като 

конкурентноспособност, човешки капитал и инфраструктура. 

Единственото  изключение е столицата Прага, където брутният 

вътрешен продукт е 130%, с 30% над средния за Европа.  

Начинът на прилагане на Кохезионната политика е избор на 

страната-членка. Целите, които България си е поставила в 7-годишния 

период в съответствие с Кохезионната политика, са в областта на 

заетостта, стимулиране на икономическия растеж и 

конкурентоспособността на българската икономика като цяло, да се 

подобри човешкия капитал във всички аспекти на преквалификация, 

обучение и подобряване на инфраструктурата.  

Оперативните програми, които прилага България в рамките на 

Кохезионната политика (цел Сближаване), са седем, а в рамките на цел 

3 “Европейско териториално сътрудничество” се осъществяват 5 

двустранни програми за трансгранично сътрудничество. 

 

 



 12

Обща селскостопанска политика на Европейския съюз 
 

Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от политиките на 

Европейския съюз, които предоставят значителен финансов ресурс за 

осъществяване на определените цели. В рамките на тази политика се 

финансират мерки в областта на развитие на селските райони, 

извършват се директни плащания към фермери, както и компенсаторни 

плащания за износ на селскостопанска продукция за трети страни и 

интервенционни мерки с цел регулиране на селскостопанския  пазар. 

ОСП е отделена от СКФ и е изцяло в компетенциите на Главна 

дирекция “Селско стопанство и развитие на селските райони” към 

Европейската комисия. Това намира отражение и в държавите-членки, 

където компетенциите по прилагането на ОСП са изцяло вменени на 

онези структури от изпълнителната власт, които отговарят за 

селскостопанския сектор (В България това е Министерство на 

земеделието и храните). Създадена е Разплащателна агенция, която е 

получила съответната акредитация – Държавен фонд “Земеделие”.  

Бюджетът на ОСП за България е 3,2 млрд. евро за развитие на 

селските райони (заедно с националното съфинансиране) и 2,5 млрд. за 

директни плащания, където няма национално съфинансиране.  

 

Обща рибарска политика на Европейския съюз 
 

Съществува и друга политика, която често се поставя под един 

знаменател с Общата селскостопанска политика – това е Общата 

рибарска политика, която финансира мерки в областта на развитие на 

риболова и аквакултурите. Управляващ орган по тази Оперативна 

програма е “Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури” към 

Министерството на земеделието и храните. Разплащателна агенция 

отново е Държавен фонд “Земеделие”. 

Бюджетът на програмата за България, финансирана в рамките на 

Общата рибарка политика, е относително малък – само 100 млн. евро. 

Макар и неголям, този финансов ресурс е добра възможност да се даде 

подкрепа за развитието на икономиката в този сектор.  

 

2. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 

Национално законодателство в областта на финансовото 

управление включва: 

• Закон да финансово управление и контрол в публичния сектор; 

• Закон за вътрешния одит; 

• Закон за обществени поръчки; 
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• Закон за счетоводство; 

• Закон за устройство на държавния бюджет; 

• Закон за държавния бюджет на Република България (годишен 

бюджет). 

 

Както беше отбелязано вече, със средствата по 

предприсъединителните инструменти и преди всичко с помощта на 

програма ФАР беше създадена адекватната нормативна уредба, която е 

хармонизирана със законодателството на ЕС. Във връзка с един от 

посочените нормативни документи – Законът за устройството на 

държавния бюджет, следва да се отбележи, че той е основополагащ и 

определя кои са основните елементи на целия процес на бюджетиране. 

Законът за държавния бюджет, наред с всички приходи и разходи, 

фиксира финансовата помощ от ЕС и националното съфинансиране на 

годишна основа. 

 

Нормативна рамка на ЕС, регламентираща финансовото 
управление на Структурните и Кохезионния фондове 
 

 По отношение на финансовото управление на средствата от 

Европейския съюз следва да бъдат посочени следните основни 

нормативни документи: 

• Регламенти на Съвета 
1605/2002 – Финансов регламент, приложим за общия 

бюджет на Европейските общности; 

1083/2006 – регламент, определящ общите разпоредбите на 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд и Кохезионния фонд и отменящ Регламент (ЕО) 

1260/99;  

1080/2006 – регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за Европейския фонд за регионално развитие и отменящ 

Регламент (ЕО) 1783/99;  

1081/2006 – регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за Европейския социален фонд и отменящ Регламент 

(ЕО) 1784/99;  

1084/2006 – регламент за създаване на Кохезионен фонд и 

отмяна на регламент (ЕО) 1164/94;  

1082/2006 – регламенти на Европейския парламент и на 

Съвета за Европейската група за териториално сътрудничество. 
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Регламенти на Европейската комисия 

 

1828/2006 – относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) 

1083 / 2006. 

 

Изброените по-горе основни нормативни актове уреждат правната 

база за прилагане на политиките на Европейския съюз през програмния 

период 2007 – 2013 година. Докато в периода 1993 – 1999 година и в 

периода 2000 – 2006 година тези регламенти са били одобрявани от 

Съвета на министрите, то през настоящия период изброените документи 

са регламенти на Съвета и на Европейският Парламент. Тази промяна се 

основава на факта, че Европейският парламент е с много по-проактивна 

роля, което от своя страна поставя все по-големи изисквания за контрол 

и отчетност по отношение на предоставения финансов ресурс по линия 

на СКФ. 

Регламент 1605/2002  е финансовият регламент, приложим за 

общия бюджет на Европейските общности. Той е основополагащ 

регламент за финансовото управление и контрол на фондовете на ЕС, 

които са част от общия бюджет на съюза. Този регламент е аналогичен 

на Закона за устройството на държавния бюджет. В този смисъл е много 

по-приложим за самата Европейската комисия, отколкото за държавите-

членки.  

Регламент 1083/2006 е общият регламент, в който са заложени 

основните изисквания и принципи на прилагане на програмите, 

финансирани със средства от СКФ.  Този регламент определя кои са 

основните участници, какви принципи трябва да се спазват по 

отношение на цялостния процес на програмиране, наблюдение, 

изпълнение, финансово управление и контрол.  

След общия регламент са представени група регламенти, които са 

индивидуални за всеки фонд поотделно. Тези регламенти са конкретни, 

ясни и определят основно какво се финансира със средствата по 

конкретния фонд, какво е допустимо и какво не е допустимо за 

финансиране от ЕС. Аналогично на правилниците за прилагане на 

закони в българското законодателство, Европейската комисия е приела 

Регламент 1828/2006, който допълва и доразписва в технически план 

изискванията на  Регламент 1083/2006, включително  определяне на  

стандартните форми за финансова отчетност и конкретните изисквания, 

които са свързани със самото техническо изпълнение на програмите.  

Във връзка с оперативните програми, финансирани със средства от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд, през 2007 година бяха 

приети значителен брой актове, които доразвиват законодателството на 

ЕС, уреждащо прилагането на СКФ през периода 2007 – 2013 година. 
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Това са Постановления на Министерския съвет и Указания на 

министъра на финансите, които целят изпълнение на изискванията, 

определени в регламентите на ЕС за програмния период 2007 – 2013 

година, и регулират процеса на финансово управление и контрол на 

усвояването на средствата от ЕС. Тези актове определят единна рамка и 

общи критерии при изграждането на системите за контрол в отделните 

институции, което от своя страна е предпоставка за постигане на 

съответствие с разпоредбите от регламентите на ЕС, прозрачност и 

публичност при управлението на Структурните фондове и Кохезионния 

фонд и защита на финансовите интереси на ЕС. 

 

Други нормативни документи на Република България, 

регламентиращи финансовото управление на Структурните и 

Кохезионния фондове 
 

Постановления на Министерския съвет, свързани с 

управлението на средствата от Структурните инструменти на ЕС и 

имащи отношение към защита на финансовите интереси на Общността: 

• Постановление № 62 на Министерския съвет от 21.03.2007 

година за приемане на национални правила за допустимост на 

разходите по оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 

съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 година; 

• Постановление на Министерския съвет № 55 от 2007 година за 

условията и реда за определяне на изпълнител от страна на 

бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ 

от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма 

ФАР на Европейския съюз;  

• Постановление на Министерския съвет № 121 от 2007 година 

за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани 

от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 

Съюз и по Програма ФАР на Европейския Съюз; 

• Постановление на Министерския съвет № 215 от 2007 година 

за определяне на детайлни правила за допустимост на 

разходите по Оперативна програма “Техническа помощ”, 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, 

за финансовата рамка 2007 – 2013 година;  

• Постановление № 194 от 13.08.2007 година за управление на 

изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз; 
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• Постановление № 6 от 19.01.2007 година за създаване на 

Единен информационен портал за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република 

България. 

 

Указания на министъра на финансите свързани с финансовото 

управление и контрол на средствата по Структурните фондове и 

Кохезионния фонд: 

• Указание на министъра на финансите ДНФ № 01 от 27.08.2007 

година, относно условията и реда на изплащане на 

безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните 

и Кохезионния фондове на Европейския съюз и 

кореспондиращото национално съфинансиране; 

• Указание на министъра на финансите ДНФ № 02 от 31.08.2007 

година, относно сертифицирането на разходите по Оперативни 

програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния 

фондове на Европейския съюз; 

• Указание на министъра на финансите ДНФ № 03 от 17.09.2007 

година, относно Процедура по отчитане и докладване на 

нередности по Структурните и Кохезионния фондове на 

Европейския съюз; 

• Указание на министъра на финансите ДНФ № 04 от 05.10.2007 

година, относно организацията на счетоводния процес в 

Управляващите органи/Междинните звена, управляващи 

средствата по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и 

кореспондиращото национално съфинансиране; 

• Указания на министъра на финансите № 91-00-502 от 

27.08.2007 година, относно третирането на ДДС като допустим 

разход при изпълнението на проекти по Оперативните 

програми, съфинансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС. 

 

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ  

 

Основните стратегически документи, които определят визията за 

прилагане на програмите, финансирани със средства от Европейския 

съюз, са: 

• Национална стратегическа референтна рамка; 

• Национален план за развитие; 

• Национални стратегически документи за развитие – заетост, 

регионално развитие, конкурентноспособност, т.н.; 
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• Оперативни програми.  

 

 

Стратегически
насоки на Общността

Национална
стратегическа

референтна рамка

Оперативни
програми

Национален стратегически
план за развитие на

селскостопанските райони

Национален
стратегически план за

рибарство и
аквакултури

Национални
стратегически
документи

Регионално
развитие

Развитие на
конкурент-
носпособ-

ността на
българската
икономика

Развитие
на

човешките
ресурси

Околна
среда Транспорт

Админист
ративен
капацитет

Техническа
помощ

Стратегически документиСтратегически документи

 
 

За да реализира политиките на Европейския съюз като страна 

членка и за да усвои този финансов ресурс, България трябва да отговори 

на изисквания за изготвяне и приемане на стратегически документи. На 

върха на пирамидата, представената по-горе диаграма, стои 

Национална стратегическа референтна рамка1
 (НСРР) която сама по 

себе си показва, че е стратегически документ на национално ниво. НСРР 

е основният документ, който очертава намеренията на правителството в 

стратегическо отношение как да реализира Кохезионната политика.  

Националният план за развитие е вторият стратегически 

документ, в който с много по-голяма детайлност и конкретност се 

очертават основните насоки за развитие в 7-годишен или по-дълъг 

период, включително с ясни финансови параметри и източници на 

финансиране. За разлика от предишния период 2000 – 2006 година, не 

съществува изискване този документ да бъде съгласуван и одобрен от 

Европейската комисия. Промяната се обосновава от факта, че в общия 

национален бюджет на всяка отделна държава-членка финансирането по 

програмите на ЕС е само един от източниците на финансиране на 

Националния план за развитие, като за страните от ЕС с по-висок 

                                                 
1  http://www.eufunds.bg/docs/BGNSRF-%20VERY%20LAST.pdf. 
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среден размер на брутния вътрешен продукт на глава от населението 

този източник на финансиране е по-малък.  

В България на този етап са разписани множество национални 

стратегически документи, всеки от които е предназначен за различните 

области от обществения живот и  икономиката. Тези стратегически 

документи са изготвяни в различни периоди, покриват различни сектори 

и поради това в ключовите сфери, които България се е ангажирала да 

доразвие посредством средствата от Европейския съюз, тези 

национални стратегически документи са актуализирани и приведени в 

съпоставим вид от гледна точка на разглеждания период и обхват. 

Всички стратегически документи следва да съответстват на 

Националната стратегическа референтна рамка и Националния план за 

развитие. 

Когато се разглеждат поредицата от документи, регламентиращи 

начина за управление от средствата от ЕС, следва да се отбележи, че 

най-важните стратегически документи са Оперативните програми. От 

една страна, те са стратегически документи, но от друга страна, те 

дефинират какъв е ангажиментът на страната в оперативен и конкретен 

план по линия на Структурните и Кохезионни фондове в 7-годишен 

период. В тези документи, освен анализ на настоящата ситуация в 

сектора, са дефинирани конкретно Приоритетните оси и дейностите, 

чрез които ще се постигнат целите на съответната Оперативна 

програма. Оперативните програми се изработват от държавната 

администрация в сътрудничество със социалните партньори и 

впоследствие се приемат от Европейската комисия. Изпълнението на 

програмите следва да бъде съобразено с текста и финансовите таблици, 

одобрени от Европейската комисия. Всяка последваща промяна в текста 

на Оперативната програма се одобрява от Комитета по наблюдение и в 

последствие от ЕК преди да се приложи на практика. 

Националната стратегическа референтна рамка е документът, 

който показва и обхваща онова сечение от политики и приоритети на 

Европейския съюз, които се припокриват с Националния план за 

развитие на страната. Като пример в тази насока може да се посочи 

фактът, че Европейският съюз няма политика да финансира действия в 

сектор “Отбрана” или в сектор “Здравеопазване”, тъй като това са 

национални приоритети и всяка страна трябва да мобилизира изцяло 

своя национален ресурс за развитие на тези сектори. Но този факт не 

следва да се интерпретира в смисъл че сектор “Здравеопазване” не може 

да се възползва от фондовете на ЕС. Този сектор би могъл да се развива, 

като се финансира чрез проекти по Оперативна програма “Развитие на 

човешкия ресурс” или Оперативна програма “Регионално развитие”, 
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например, където са предвидени мерки, които косвено подпомагат 

неговото развитие.  

 

4. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И ФУНКЦИИ НА 

ОСНОВНИТЕ УЧАСТНИЦИ 

 

Основните участници във финансовото управление и контрол на 

програмите, финансирани със средства от ЕС, са: 

• Бенефициенти; 

• Междинно звено при делегирани отговорности; 

• Управляващ орган на Оперативна програма – 7 + 5 Транс-

гранични Оперативни програми; 

• Комитет за наблюдение; 

• Сертифициращ орган и съкровищен орган; 

• Централно координационно звено; 

• Одитен орган. 

 

1 Междинно

звено

АМСП

Бенефициенти

УО на

ОП

“Регионално

развитие”

МРРБ

УО на ОП

“Развитие на

конкурент-

носпособ-

ността на

българската

икономика”

МИ

УО на ОП

“Развитие на

човешките

ресурси”

МТСП

УО на ОП

“Администра

тивен

капацитет”

МДААР

УО на ОП

“Околна

среда”

МОСВ

УО на

ОП

“Транс

порт”

МТ

Институционална рамка

С
м
ет
н
а
па
л
ат
а

Сертифициращ орган

О
д
и
ти
р
ащ

о
р
га
н

1 

Междинно

звена

МОСВ

3 Междинни

звена

МОН

АЗ

АСП

Централно

координационно

звено Комитети за наблюдение за всяка оперативна програма

Комитет за наблюдение на НСРР

УО на ОП

“Техничес

ка помощ”

МФ

 
 

България продължава да развива абсорбционния капацитет по 

СКФ. Той включва няколко елемента – готовност на икономиката да 

усвои финансовия ресурс от ЕС, икономическата активност на 

бенефициентите, ясна нормативна и регулационна уредба, която да 

улеснява потенциалните кандидати и институционална рамка, с обучени 

служители в подходящия обем и с подходящата квалификация. 
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Бенефициенти  

 

Въпреки че са представени в дъното на изобразената органиграма, 

бенефициентите са най-важния участник в процеса на усвояване на 

средствата по програмите на ЕС. Бенефициенти могат да бъдат всички 

лица, организации или предприятия, включително държавни 

институции и общини, отговорни за започването или изпълнението на 

операциите.  

Допустимите бенефициенти са определени в отделните 

Оперативни програми, в зависимост от техните цели – конкретно или 

като типове лица. В Оперативна програма за Техническа помощ, 

например, конкретно определен бенефициент е самото Министерството 

на финансите. Друг пример за конкретни бенефициенти е Оперативна 

програма “Транспорт” (това е програмата с най-голям бюджет, 

възлизащ на 2 млрд. евро), при която над 90% от средствата отиват в 

конкретни бенефициенти. Там бенефициентите са изрично определени – 

Национална компания “Железопътна инфраструктура”, Столична 

голяма община, “Морска администрация”.  В Оперативна програма 

“Регионално развитие” бенефициентите са определени като цяло – 

общини, неправителствени организации, структури към ведомствата и 

други. Друг пример е програма “Околна среда”, при която 

бенефициенти са както общините, така и басейновите дирекции, 

регионалните структури на Министерството на околната среда и водите 

и организациите от неправителствения сектор, особено, когато се 

разглежда изпълнението на мерки в съответствие с “Натура 2000”.  

 

Основните отговорности на бенефициента са следните: 

• иницииране и изготвяне на проекта; 

• кандидатстване пред Управляващ орган и сключване на 

договор; 

• ежедневно администриране на проекта; 

• възлагане на договори за изпълнение; 

• поддържане на регулярни контакти с изпълнителя по договора 

и проверки на място; 

• изготвяне на искания за плащания до Междинно звено/ 

Управляващ орган; 

• поддържане на отделна счетоводна система или система на 

адекватни счетоводни записи за всички транзакции, свързани с 

проекта; 

• потвърждаване на правилността на направените разходи; 
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• спазване на изискванията за използване на инвестицията по 

предназначение, за публичност и за съхраняване на 

документацията в определените срокове. 

 

Междинни звена 
 

Междинното звено е структура, която отговаря и подпомага 

Управляващия орган (при делегиране на функции от негова страна) за 

техническото изпълнение и/или на разплащанията по Оперативната 

програма с цел подпомагане на нейното изпълнение. Цялата 

отговорност за това как е изпълнена Оперативната програма остава  

единствено на Управляващия орган. 

При извършване на плащания от Междинното звено, същото 

следва задължително да поддържа счетоводна система. Тази система 

може да бъде самостоятелна или в рамките на съществуващата 

счетоводна система, с подходяща аналитичност, позволяваща на всеки 

контролен орган да проследи всяко едно плащане.  

 

Основните отговорности на Междинните звена са в следните 

насоки: 

• осигуряват финансовото, административно и техническо 

изпълнение на проектите; 

• извършват плащанията към бенефициентите след проверки за 

допустимостта на извършения от бенефициента разход; 

• изготвят искания за плащания до Управляващия орган; 

• поддържат отделна счетоводна система или система на 

адекватни счетоводни записи за всички транзакции, свързани с 

предоставяната финансова помощ; 

• осигуряват правилност на дейностите, финансирани от СКФ 

чрез прилагане на системи за вътрешен контрол (спазване на 

принципите за  добро финансово управление). 

 

Управляващ орган (УО) на Оперативна програма (ОП) 

 

В рамките на съществуващите административни структури в 

България са изградени дирекции към следните министерства: 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 

икономиката и енергетиката, Министерство на транспорта, 

Министерство на околната среда и водите, Министерство на държавната 

администрацията и административната реформа и Министерство на 

финансите. 
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Управляващият орган е основният отговорен орган, който следва 

да изготви и да изпълни Оперативната програма.  

 

Отговорностите на Управляващия орган включват следните 

задължения: 

• изготвя и изпълнява ОП; 

• изготвя условията и реда за избор на проекти в рамките на 

съответната ОП и ги представя за одобрение от съответния 

Комитет за наблюдение; 

• извършва избор на проекти в рамките на съответната ОП по 

представените проектни предложения; 

• осъществява оперативното наблюдение и контрол на проектите 

и бенефициентите в рамките на дадената ОП; 

• установява допустимостта на направените от бенефициентите 

разходи и извършва плащането към бенефициентите; 

• информира Сертифициращия орган за нередности; 

• осъществява контрол на междинните звена по отношение на 

финансовото управление и контрола на средствата. 

В предходния период 2000 – 2006 година, както и преди това 1993 

– 1999 година, действаше европейски регламент, в който се указваше 

кои са допустимите разходи. В настоящия период тази отговорност е 

ангажимент на всяка държава-членка – съответната страна следва да 

одобри национални правила за допустимост на разходите, които са в 

съответствие с основните правила за допустимост в общия Регламент 

1083/2006. България е направила това през март 2007 година с 

Постановление на МС № 62, в което се определя кои са допустимите 

разходи за финансиране. За всяка Оперативна програма с постановление 

на МС се определят и детайлни правила за допустимост на разходите за 

конкретната програма. Като пример може да бъде посочено, че всяка 

държава-членка сама решава дали да се финансира техника втора 

употреба или не, което от своя страна е изключително важно, тъй като 

може да съсредоточи или пък да предотврати извършването на 

инвестиции в стар технологичен парк.  

 

Комитет за наблюдение на Оперативните програми  

 

Комитетът за наблюдение е колективен орган, в който по смисъла 

на  принципите, заложени в Регламент 1083/2006 най-добре е 

гарантиран принципът на партньорство по всяка от Оперативните 

програми. Комитетите за наблюдение са различни за всяка Оперативна 

програма. В него участват национално представените организации на 

работодателите, на неправителствения сектор, на браншовите 
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организации. Този орган гарантира, че програмата има необходимата 

публичност и прозрачност на вземане на решения чрез одобряването на 

критериите за подбора на проектите, периодичното извършване на 

преглед и наблюдение, както и чрез даване на оценка. Това е 

единственият орган, който е оправомощен да разглежда предложения за 

реолкиране на средства от един приоритет в друг, както и за други 

промени в Оперативната програма. 

Освен Комитет за наблюдение на всяка отделна Оперативна 

програма е създаден и Комитет за наблюдение на Националната 

стратегическа референтна рамка, наличието на който не е 

задължително, но гарантира координация между отделните Оперативни 

програми и проследяване постигането на общата цел в НСРР.  

 

Отговорностите на Комитетите за наблюдение на Оперативните 
програми включват: 

• разглеждане и одобряване на критериите за подбор на 

проектите, финансирани в рамките на ОП; 

• периодично извършване на преглед на постигнатия напредък за 

реализиране специфичните цели на подкрепата в рамките на 

ОП; 

• оценка на резултатите от изпълнението, в частност – 

реализирането на установените цели по различните мерки в 

рамките на ОП; 

• разглеждане на предложения за реалокиране на средства от 

една операция в друга в рамките на ОП, както и предложения 

за промяна на Оперативната програма. 

 

Сертифициращ орган (СО) 

 

Институционализиране – Национален фонд при Министерство на 

финансите  

 

България е избрала подхода на един Сертифициращ орган за 

всички оперативни програми по СКФ.  

Сертифициращият орган проверява не толкова самия разход по 

проектите по Оперативните програми, а дали системите за финансово 

управление и контрол функционират ефективно и адекватно. На база на 

декларациите от Управляващите органи и собствените проверки, 

Сертифициращият орган сертифицира пред Европейската комисия (в 

общия случай три пъти годишно) извършените разходи по всички 

оперативни програми за всеки от фондовете – Структурни фондове  и 

Кохезионен фонд. 
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Сертифициращият орган сертифицира направените разходи, като 

потвърждава пред Европейската комисия, че разходите са реално 

извършени за дейности по съответната Оперативна програма, 

разходвани са в съответствие с действащите правила за допустимост на 

разходите, както и че са спазени изискванията на ЕК в областта на 

обществените поръчки, държавни помощи, равнопоставеност на 

икономическите субекти при кандидатстване, равенство на половете, 

публичност и други. 

Национален фонд в Министерство на финансите получава целия 

финансов ресурс по СКФ от ЕС и го преразпределя надолу към 

Управляващите органи, които впоследствие го трансферират към 

бенефициентите. Дирекция “Национален фонд” изпълнява функции на 

централно съкровищно звено и по програмите ФАР, ИСПА и САПАРД.  

Националният фонд е органът, който получава националното 

съфинансиране и посредством извънбюджетния фонд гарантира 

гъвкавост на използване на наличния финансов ресурс по най-

ефективния начин и преразпределянето му, ако една програма се 

реализира по-бързо от предвидените планове, а друга например 

изостава. Основната цел в случая е бенефициентът да получи навреме и 

в пълнота средствата, които са необходими за изпълнение на проектите. 

Като Сертифициращ орган Националният фонд е отговорен  на 

национално ниво за администриране на нередностите. 

Сертифициращият орган има задължението да уведомява Европейската 

комисия и Централното координационно звено към АФКОС в МВР за 

регистрираните нередности в изпълнение на усвояване на средствата от 

Европейския съюз.  

 

Отговорностите на Сертифициращия орган включват следните 

задължения: 

• извършва проверки за сертифициране на разходите, 

потвърдени от Управляващите органи; 

• сертифицира направените разходи; 

• иска и получава средства от ЕС и националния бюджет; 

• предоставя средствата за изпълнение на проекти към 

Управляващите органи; 

• администрира на национално ниво докладването на нередности 

по СКФ. 

 

Централно координационно звено за Структурните фондове и 

Кохезионния фонд 
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Институционализиране – Дирекция “Управление на средствата 

от Европейския съюз” в Министерство на финансите 

 

Централното координационно звено е контактната точка на 

Европейския съюз с България. Звеното е един от ключовите участници в 

изготвянето на Националната стратегическа референтна рамка и следва 

да осигури връзка и допълване с Националния план за развитие в 

областта на селското стопанство и аквакултурите.  

 

Отговорностите на Централно координационно звено за СКФ са 

следните: 

• действа като център за контакт с ЕК относно цялостното 

планиране, програмиране и управление на финансовата помощ 

от ЕС;  

• координира разработването на НСРР и извършва преговорите 

по нея с Европейската комисия;  

• действа като секретариат на Комитета по наблюдение на НСРР; 

• разработва и осигурява правилното функциониране на 

Информационната система за управление и наблюдение по 

Структурните и Кохезионен фондове; 

• осигурява координация между Оперативните програми, 

Европейската инвестиционна банка и други финансови 

инструменти.  

 

Одитен орган 

 

Институционализиране – Дирекция “Одит на средствата от 

Европейския съюз” в Министерство на финансите 

 

Одитният орган е нов орган, въведен като изискване към 

държавите-членки за първи път през периода 2017 – 2013 година. Той 

подпомага националните органи, участващи във финансовото 

управление на средствата от ЕС, като наред с това дава допълнителна 

увереност на Европейската комисия, че системите за контрол в тези 

институции функционират ефективно и ефикасно и съобразно 

принципите за финансово управление и контрол.  

Одитният орган извършва одитните си дейности в съответствие с 

изготвена одитна стратегия, в която е включена методологията за 

неговата работа. Към стратегията се прилагат годишни одитни планове, 

които се представят всяка година на Европейската комисия. Веднъж 

годишно се провежда редовната годишна среща между Одитния орган 

на всяка страна-членка и Европейската комисия. 
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Одитните дейности, извършвани от Одитния орган, следва да са 

съответствие с международно приетите одитни стандарти.  

 

Отговорностите на Одитния орган са в следните насоки: 

• ръководи, организира и извършва специфични одитни 

дейности с цел проверка за ефективното функциониране на 

системата за управление и контрол на ОП;  

• изготвя Одитна стратегия по ОП, включително и методология; 

• изготвя Годишни одитни доклади по ОП заедно със  становище 

дали системата за управление и контрол функционира 

ефективно (на 31.12.2008 година за първи път следва да бъде 

изготвен такъв документ); 

• изготвя Окончателен одитен доклад и Декларация за 

приключване на ОП, в която се дава становище относно 

валидността на Искането за окончателно плащане по ОП (той 

следна да бъде изготвен най-късно до 31.03.2017 година). 

 

5. ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 

За гарантиране усвояването на средствата, предоставяни от ЕС по 

различните политики са необходими последователни действия за 

ползване както на натрупания, така и за задържане и развиване на 

създадения административен капацитет при предприсъединителните 

инструменти. Друг основен момент е гарантиране наличието на система 

на прилагане на Оперативните програми, която  улеснява и подпомага 

потенциалните бенефициенти в подготовката и изпълнението на 

проекти, финансирани със средства от ЕС, тъй като в процеса на 

усвояване на тези средства бенефициентите са най-важният участник. 

Парите, които получаваме по линия на Кохезионната политика, 

Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика не са 

външна помощ – това са наши пари. България внася своята вноска в 

бюджета на Европейския съюз, която е в размер на 635 млн. лева за 

2007 година и 660 млн. лева за 2008 година. Във връзка с това трябва да 

подхождаме към тези пари със същата грижа, с каквато подхождаме към 

разходването на националните публични средства. 
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Механизми за сътрудничество между 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 

и Прокуратурата на Република България  
 

Кристиан дьо Бофор  

 

 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е 

административен орган на Европейската общност, който води 

административни разследвания и оказва съдействие на страните-членки 

в борбата им с корупцията. Това означава, че сътрудничеството между 

прокуратурите в страните членки и OLAF има два аспекта. От една 

страна, това е сътрудничество между институциите в рамките на 

съдебната система, а от друга – между административните органи.   

Българската прокуратура се намира в позиция, която изисква да 

води непрестанен активен диалог с всички институции както на 

национално, така и на международно равнище, особено отчитайки 

факта, че тази институция е натоварена с много тежки отговорности да 

следи за спазването на законите и поддържането на обществения ред.  

 

Правна рамка за сътрудничество между Европейската служба 

за борба с измамите и Прокуратурата на Република България 

 

Правната рамка за сътрудничеството между Европейската служба 

за борба с измамите и националните институции на държавите-членки 

на ЕС се формира от няколко нормативни документа. Основополагащ е 

чл. 280 на Договора за учредяване на Европейската общност, който 

гласи, че държавите-членки се задължават да предприемат мерки за 

борба с прояви, които засягат финансовия интерес на Общността, като 

правят това по начин, който гарантира това, че финансовият интерес на 

Общността е добре, надеждно защитен. Също така се съдържа и текст 

относно сътрудничеството между страните-членки и службите на 

Комисията.  

Този член е законодателната основа или по-скоро той дава рамката 

на Директива № 1073 от 1999 година, която касае съдействието, 

оказвано от Европейската комисия на държавите-членки в борбата им с 

измамите и корупцията. Това е една от основополагащите цели на 

директивата, регламентирани в чл. 1. Тук следва да се отбележи 

важността на определението на вътрешни и външни разследвания, 

които води OLAF. На второ място, следва да се подчертае, че са особено 

важни и разпоредбите относно обмена на информация между OLAF и 
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страните-членки. Именно тези разпоредби имат пряко отношение към 

работата на прокуратурата.  

Установеният механизъм за сътрудничество предвижда 

задължение за държавите-членки да предоставят на OLAF информация 

относно водените външни и вътрешни разследвания. От своя страна, 

OLAF също има задължение да уведомява националните служби 

относно резултатите от водените вътрешни и външни разследвания. В 

този случай става дума за сътрудничество с институциите от съдебната 

и изпълнителната власт. 

Има още една важна разпоредба – това е текстът на чл. 9, ал. 2, 

който касае доказателствената тежест на разследванията на OLAF. 

Докладите, които Европейската служба за борба с измамите изготвя, се 

считат за допустими в контекста на водени съдебни производства и 

административни производства и имат същата тежест като докладите, 

които се изготвят от националните  власти.  Може да бъде поставен 

въпросът за практическата стойност на тези доклади, които OLAF 

изготвя, особено с оглед спецификата на различните национални 

наказателни законодателства, както, разбира се, и Наказателно-

процесуалния кодекс. Какво е значението на тези доклади за работата на 

националните институции? Това означава, че ако един съдия по 

наказателно дело има право по своя преценка и усмотрение да избере да 

ползва или да не ползва определен тип доказателства или доклади, по 

същия начин подобни доклади, изготвени от административен орган, 

могат да бъдат ползвани в рамките на други производства.  

 

Доказателствена стойност на докладите и информацията, 
получена от Европейската служба за борба с измамите 
 

Във всички държави-членки може да започне наказателно 

производство, ако съществуват достатъчно основания или съмнения за 

това, че е извършено някакво престъпно деяние. Разбира се, тези 

съмнения могат да възникнат въз основа както на информация, която е 

получена, например, от служител на полицията, въз основа на това, че 

гражданин е докладвал за извършено престъпление, така и въз основа на 

доклад на OLAF, чието заключение е, че има нередности със средства 

на Европейския съюз.  

В подкрепа на подобна практика може да бъде цитиран случаят, в 

който бенефициент на средства от Европейския съюз е представил 

документи, които са с невярно съдържание. В доклада на OLAF (който е 

много внимателно формулиран от гледна точка на изказа), обикновено 

се твърди, че съществува вероятност за възникнали съмнения относно 

неправомерното разходване на средства или случаи на измама. Това от 



 29

гледна точка на един прокурор, може да съставлява достатъчно 

сериозно основание, за да се прецени, че има отклоняване на средства, 

ако например има подадени оправдателни документи за извършена 

дейност, но резултатите от тази дейност не са налице.  

Когато се извършва разследване, е възможно да бъде призован 

служител на OLAF като свидетел. Това се случва се много често, като 

процедурата е много опростена – единственото, което следва да се 

извърши, е съответният орган да изпрати писмена молба до OLAF в 

свободна формулировка на искането, например: “Желаем еди-кое си 

лице да се яви като свидетел или да даде показания пред полицията”. 

Другото съществено условие е този служител да има разрешение на 

ниво Европейска Общност. Получаването на разрешение не 

представлява трудност, тъй като тази процедура се организира от OLAF. 

Генералният директор на Европейската служба за борба с измамите дава 

разрешение, след което служителят следва да бъде поканен в страната, 

за да даде показания пред полицията или да свидетелства пред съда.  

Съвсем друг е въпросът за това до каква степен един окончателен 

доклад, изготвен от OLAF, след проведено разследване, може да бъде 

използван като доказателство в рамките на текущи разследвания. 

Практиките във всички държави-членки са различни. В някои държави 

няма проблеми. Мисля, обаче, че в България процедурите не са толкова 

лесни. В България се прави разграничение между различните видове 

документи – например, документи, получени от трети страни. Като 

пример може да бъде дадено изискването дадена митническа 

декларация или фактурата да имат точно определени реквизити. Но ако 

документът на практика съдържа само наблюдения, впечатления на 

следователя от OLAF, който е работил по определен случай, 

българските власти не са в състояние да приемат този документ като 

доказателство. Принципното становище е, че на такъв документ следва 

да се направи проверка, за да се установи по какъв начин е събрана 

информацията и по какъв начин въпросният следовател е стигнал до 

конкретни заключения.  

 

Общоевропейско сътрудничество при разследване на 
престъпления срещу финансовите интереси на Общността 
 

Интерес представлява случващото се на общоевропейско равнище 

по отношение на юриспруденцията. Забелязва се тенденция, при която и 

Европейският съд в Люксембург, и Съдът за човешките права в 

Страсбург гледат дела, в които страна е OLAF или към които OLAF има 

отношение. Това, разбира се, е сравнително нова практика, защото 

OLAF е една сравнително нова организация. През 1990 година Съдът в 
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Люксембург се произнася с две решения по един казус, в които, в дух на 

добра воля, се позовава на сътрудничеството между страните-членки и 

Общността (регламентирано в чл. 10). В това решение съдът ясно 

посочва, че е възможно правно сътрудничество между съдебните органи 

на страните-членки и Общността.  

В този случай делото е гледано от холандски съдия, който се 

обръща директно към Европейската комисия за пояснения с молба да му 

бъдат предоставени копия от докладите, които са изготвени от 

инспектори на Европейската комисия. Комисията реагира с голямо 

колебание, като се позовава на принципите на имунитета и на 

разделението на властите. Отговорът е, че Европейската комисия не е в 

състояние да предостави тази информация. Съдът не приема тази 

позиция и изразява становище, че Комисията има право да задържи и да 

не оповести информация единствено, ако става въпрос за защита на 

интересите на Общността или на защитата на правата на трета страна. В 

своето решение Съдът постановява, че Европейската комисия трябва да 

предостави на холандския съдия необходимите документи, тъй като 

Комисията не успява да защити своята теза, че в случая става дума за 

защита на общностен интерес.  

Един от показателните случаи е казусът “Тилак”. Той се отнася до 

германски журналист, който публикува статия, в която цитира 

поверителен доклад на OLAF. Докладът на Европейската служба за 

борба с измамите не е бил оповестяван публично – той е представлявал 

документ за служебно ползване. Информация за това е предоставена от 

OLAF на белгийските власти. Белгийските власти взимат решение за 

откриване на наказателно производство и извършват обиск на 

жилището и офиса на журналиста, тоест – те са водили разследване за 

установяване на начина, по който е изтекла информацията. Господин 

Тилак предявява иск да бъде анулирано предоставянето на 

информацията. На практика господин Тилак се е позовал на това, че 

предаването на информацията е деяние, извършено от Европейската 

комисия и на това основание той е поискал това деяние да бъде 

анулирано и обявено за нищожно. Съдът обаче е преценил, че доводът 

му е невалиден, тъй като в своето решение Съдът стига до 

заключението, че предаването на информацията няма задължителен 

ефект и поради това не е в състояние да промени позицията, в която се 

намира господин Тилак от правна гледна точка.  

От друга страна, интересното в този казус, е, че Съдът отново 

подчертава значението на принципа на сътрудничество в дух на добра 

воля. На практика Съдът счита, че ако OLAF предаде информация на 

националните власти (в случая белгийските), то предаването на тази 

информация не е било задължаващо. Това означава, че въз основа на нея 
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белгийските власти не са задължени непременно да започнат 

разследване, но въпреки това е подчертано, че при получаване на сигнал 

или на такава информация, съответните национални власти имат 

задължение да направят проверят проверка и ако се прецени за уместно, 

да започнат наказателно разследване.  

Господин Тилак отнася същия казус до Съда за човешките права в 

Страсбург, като основанието са действията, предприети от белгийските 

власти, с които е нарушен чл. 10 от Европейската конвенция за правата 

на човека. Това е разпоредбата, която гарантира свободата на 

изразяване и свободата на медиите. Съдът е сезиран да установи дали 

извършените обиски и изземането на документи от белгийските власти 

съставляват нарушение на разпоредбата на чл. 10.  

Съдът е следвало да установи дали действията на белгийските 

власти съставляват намеса в личния живот на господин Тилак, тоест 

дали е нарушена свободата на изразяване и свободата на словото. Също 

така е следвало да установи дали извършените действия са предприети с 

легитимна цел. И на трето място – дали това са действия, необходими в 

контекста на едно демократично общество.  

По отношение на първите два принципа Съдът се произнася, че 

няма установени нарушения и действията на белгийските власти са 

предприети за защита на обществения ред и предотвратяване на 

престъпление. Установява се, че не е спазен третият принцип – за 

необходимостта от тези действия в рамките на демократично общество. 

Въз основа на което Съдът стига до заключението, че наистина е 

извършено нарушение на чл. 10 на Европейската конвенция за правата 

на човека.  

От обосновката на това съдебно решение за OLAF следва един 

много важен извод – че информацията, която е била предоставена от 

OLAF на белгийските власти, е счетена за недостатъчно основание, тъй 

като в този случай става дума за подозрения за корупция, базиращи се 

само и единствено на слухове. Тези данни са били включени в доклад на 

Европейския омбудсман. Съдът в Страсбург отчита това като много 

важна информация и на практика се позовава на нея и я ползва това като 

мотив за постановеното решение.  

Интерес представляват и прес-комюникетата на OLAF и на 

Европейската комисия след вземането на това решение. Основният 

акцент в тях се поставя върху констатацията, че OLAF наистина е 

предоставил информация на белгийските власти, но задължение на 

белгийските власти е (въз основа на съществуващата съдебна практика) 

да преценят доколко е уместно да предприемат разследвания или 

каквито и да било други действия.  
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В крайна сметка тук става дума за един двупосочен процес. Ако 

националните разследващи служби разполагат с някаква информация от 

доклад или разследване, което е водено от OLAF, те винаги трябва 

много внимателно да преценяват това дали тази информация трябва да 

бъде предадена на съответните власти, тъй като това може да има много 

сериозни последствия не само на национално равнище.  

Отчитайки тази законодателна рамка, както и съдебната практика, 

стигаме до въпроса по какъв начин можем да си сътрудничим на 

оперативно ниво, за да можем да отговорим на съществуващите нужди.  

На първо място следва да се подчертае, че е необходимо да има 

установен механизъм за обмен на информация – както официален, така 

и неофициален.   

На второ място, този механизъм за сътрудничество трябва да 

предоставя на OLAF възможност за ефективен трансфер на казуси и 

предаване на случаи на националните власти. Също така това 

сътрудничество означава, че е необходимо да има добра оперативна 

координация. Това означава, че всички ние трябва редовно да се 

срещаме – служителите на OLAF, следователите, магистратите, 

прокурорите, за да можем да обсъждаме конкретни казуси.  

Ето три конкретни примера, които са много показателни. На първо 

място, възможно е да бъдат водени паралелни производства от 

националните власти и OLAF. Тук трябва да се проявява голямо 

внимание, за да не се затруднява воденото разследване от съответната 

партньорска институция и планираните от нея действия.  

На следващо място, възможни са казуси, при които е налице 

координация, както и случаи, когато е необходимо съдействие по 

наказателни дела. Например, функцията на OLAF да съдейства на 

държавите-членки в борбата им с корупцията, когато самата 

организация не открива разследване, а подпомага страните, оказва им 

съдействие и по такъв начин се опитва да им помогне в работата им.  

Според мен е много важно националните прокурори да знаят по 

какъв начин да се свържат с OLAF, да открият точния човек, който им е 

необходим. Обикновено такива контакти се осъществяват с отдел 

“Съдебна и правна помощ”.  

Разбира се, от самата страна зависи по какъв начин ще организира 

тези контакти. Възможно е това да се направи централизирано чрез 

Върховна касационна прокуратура или да се избере друга система, 

която позволява директен пряк контакт. Възможно е да се осъществява 

контакт и на ниво следователи. Понякога следователи на OLAF се 

свързват пряко с представители или служители на полицията, или 

следователи.  
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По отношение на оперативните потребности трябва да се 

подчертае и значението на обратната информация и на проследяването 

на тази информация. Тук става въпрос за двустранен механизъм. От 

една страна, на държава-членка, която е открила наказателно 

производство или води разследване, може да й е необходима 

допълнителна информация от OLAF, от европейските институции. Тази 

информация може да бъде предоставена от OLAF. Като примери може 

да се посочат необходими документи, призоваване на служители на 

европейски институции като свидетели, експертни анализи от вещи 

лица и експерти на европейско ниво. Разбира се, може да бъде искано  

съдействие и когато е необходимо да се свали имунитетът на служител 

на европейски институции, в случай че бъде открито такова 

производство.  

От друга страна, Европейската служба за борба с измамите се 

нуждае от информация относно резултатите от водените национални 

разследвания. На първо място, защото резултатите от работата на OLAF 

се виждат най-добре, когато се разгледани през призмата на резултатите 

от работата на съответните национални институции на държавите-

членки на ЕС. На второ място, защото на базата на това сътрудничество 

може да бъде повишена ефективността в работата и да бъдат направени 

полезни изводи. Има редица неща, които могат да бъдат подобрени по 

отношение на сътрудничеството и от едната, и от другата страна при 

подготовката на различни казуси.  

Могат, разбира се, да бъдат дефинирани и някои специфики на 

сътрудничеството между OLAF и Националната прокуратура на 

България. Например, централната роля, която има Върховна касационна 

прокуратура.  

Може би ще споделите с мен по-късно по време на това 

мероприятие, но така или иначе започнахме да работим заедно 

неотдавна и мисля, че в рамките на съществуващата система ситуацията 

се подобрява, учим се взаимно как да си сътрудничим и да работим 

заедно и опознаваме своите потребности. Така например, макар 

координацията да се извършва от Върховна касационна прокуратура, в 

процеса на сътрудничество участват и прокурорите, които работят по 

конкретните дела на регионално и областно равнище. Това е така, тъй 

като те са наблюдаващите прокурори и са в най-добра позиция да 

работят в оперативен порядък в контекста на сътрудничеството.  

За OLAF е много важно и сътрудничеството с АФКОС и с 

Централното звено към Съвета АФКОС. Ето защо както Прокуратурата, 

така и OLAF трябва да работят в много тясно сътрудничество с 

АФКОС, особено когато става дума за престъпления срещу 
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финансовите интереси на Общността. Важно е, също така, и OLAF да 

информира АФКОС за своите действия.  

Считам, че Върховна касационна прокуратура трябва да наблюдава 

и да има поглед върху водените наказателни разследвания и 

наказателни производства в случаите, когато са засегнати за 

финансовите интереси на Общността. Но АФКОС трябва да разполага с 

пълна информация за водените разследвания и производства.  

Разбира се, прокурорите във всички държави-членки трябва да 

знаят как да се свържат с OLAF, трябва да занаят за съществуването на 

службата, за възможностите, които тя им дава.  

В тази връзка е особено важно и полезно провеждането на 

различни обучения и  семинари. OLAF вече организира три обучения в 

България. Първото се проведе през декември, второто ще се проведе 

следващия месец, а третото през месец март. Програмата все още е в 

процес на обсъждане и по предложение и молба на прокурорите, които 

ще участват, ще бъдат представени повече върху реални казуси и ще 

има по-малко презентации.  

Особено важно е, обаче, да се разработи една система за редовен 

обмен на информация към OLAF по отношение на водени в момента 

наказателни разследвания и производства. Тази система вече е в процес 

на изграждане.  

Тази дейност бе започната през миналата година от прокурор 

Цветанов, който започна да прави инвентарен опис на всички казуси и 

случаи, в които говорим за престъпления срещу финансовия интерес на 

Общността. На неговото място след това бе назначена госпожа 

Кръстанова и мисля, че всички вие трябва да познавате тези случаи, 

дела и разследвания.  
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Съвет за координация в борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите 

интереси на Европейските общности – структура  

и функции  
 

Надя Дякова 
 

 

Абревиатурата АФКОС се появява за първи път в нота на 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF), в която се 

препоръчва създаването на една централна точка за контакт в страните-

членки на Европейския съюз и страните-кандидатки, с която OLAF да 

поддържа комуникация. В нотата това звено е наречено “Anti-Fraud Co-

ordination Service”, откъдето впоследствие идва абревиатурата AFCOS. 

България избира модел, който би следвало на английски да звучи като 

Anti-Fraud Co-ordination Structure, тъй като е създадена структура, а не 

една отделна служба, както другите страни-членки са решили да 

създадат като точка за контакт с OLAF.  

В новите страни-членки, които се присъединиха към Европейския 

съюз през 2004 година, както и в България и Румъния, са създадени 

такива звена. Те са ситуирани в различни институции и имат различни 

правомощия. Веднъж годишно техните представители провеждат 

съвместни форуми и обсъждат общите проблеми и начина, по който 

могат да ги решават съвместно с OLAF.  

България избира организационен модел на съвет, в който са 

включени ниво заместник-министри от различните министерства. 

Съветът е една организационна структура, обединяваща усилията на 

всички институции, които управляват и контролират разходването на 

средства, отпускани от фондовете на Европейската общност. Тази 

структура вече е създала добри контакти за взаимодействие с органите 

на съдебната власт. 

В голяма част от новите държави-членки на Европейския съюз 

службата АФКОС е организационно разположена в Министерство на 

финансите. В Полша тази точка за контакт е структурно обособена в 

Министерството на финансите, в Литва – в Националната служба за 

разследване, тоест може да се твърди, че е в рамките на орган с 

компетенции на Министерството на вътрешните работи. В Чехия 

АФКОС е служба, която функционира като част от структурата на 

Министерство на финансите.  

Има държави, в които тази точка за контакт е изградена като част 

от структурата на Прокуратурата, има и такива, при които службата е 
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част от административна структура, пряко подчинена на министър-

председателя. Пример за това е Румъния, като в този случай службата 

няма координационен характер, а е отдел, който има и разследващи 

правомощия. Този отдел изцяло копира структурата на OLAF – 

създадени са отдели, които разследват, както и отдели, които събират 

информацията, получена от докладите за нередностите. Около 20 на 

брой са служителите, които имат разследващи правомощия, но следва 

да се подчертае, че те извършват административни проверки и 

административни разследвания. След като приключат с 

административните си проверки и имат данни за извършено нарушение, 

резултатите се предоставят на компетентните органи. Работата с 

органите на наказателното производство е организирана по начин, 

който включва издаване на съвместни актове.  

Моделът на Швеция е аналогичен на възприетия в България – 

там функционира Съвет, в който участват всички компетентни 

институции.  

Следва да се отбележи, че в новите страни-членки на 

Европейския съюз е възприета една добра практика, която се изразява в 

създаването на отделни точки за контакт във формата на обособена 

структура АФКОС. Старите държави-членки имат точки за контакт, но 

при част от тях те не са така развити, както координационните 

структури, създадени в новите членове на ЕС. 

Нормативната база за създаването на Съвета за координация в 

борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО е 

Постановление на Министерския съвет № 18 от 4 февруари 2003 година, 

като съществен елемент в дейността на този Съвет определят 

промените, които се приемат с Постановление на Министерски съвет № 

176 от 2006 година. Именно с тези промени през 2006 година се създава 

и специализираната администрация на Съвета – Централното звено за 

координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 

интереси на Европейската общност, накратко казано Централно звено 

АФКОС.  

Съветът има приети правила за работа от началото на тази година, 

в които са подробно описани дейността на всяка една от институциите, 

начина, по който се обработват отделните сигнали или молби за 

съдействие, както и начина, по който се вземат решения.   

Друг важен елемент в дейността на Съвета са двете инструкции за 

взаимодействие с органите на независимата съдебна власт. Това е 

инструкцията за взаимодействие с Прокуратурата на Република 

България и Инструкцията за взаимодействие с Националната следствена 

служба. 
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Два важни документа, които българските институции и 

българското правителство приемат и които следва да бъдат отбелязани, 

са Стратегията за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на 

ЕО и нейната актуализация от 2006 година, както и План за действие на 

изпълнение на Стратегията, в който детайлизирано са описани задачите 

и целите, които трябва да изпълни всяка една от институциите, членове 

на АФКОС. Една от задачите на Централното звено е да следи за 

изпълнението на този план, като до средата на 2007 година са 

изпълнени 80 % от поставените задачи.  

 

Функции на Съвета АФКОС 

 

Основните функции на Съвета се изразяват в даване на насоки, 

наблюдение и координиране на дейностите на всички държавни органи, 

които имат компетенции за предотвратяване и борба с 

правонарушенията, които засягат финансовите интереси на 

Европейската общност. В най-общ план правонарушенията включват 

измами, злоупотреби, неефективно управление или неефективно 

използване на средствата и имущество, което принадлежи на 

Европейския съюз и е предоставено на българската държава от 

фондовете на Европейския съюз.  

Съветът се ръководи от председател – това е министърът на 

вътрешните работи, чиято дейност се подпомага от двама заместник-

председатели. Единият заместник-председател е заместник-министър на 

вътрешните работи, определен от председателя на Съвета. Вторият 

заместник-председател на Съвета е заместник-министър на финансите, 

който е предложен от Министерството на финансите и отговаря за 

ресора, който следи отпускането и контролирането на средствата от 

Европейския съюз. Членове на съвета са представители на всички 

министерства и агенции, които управляват и контролират средства, 

отпуснати от Европейския съюз. Тези министерства са представени в 

Съвета от съответните заместник-министри. В Съвета участват почти 

всички представителства на българските институции, които имат 

отношение към отпускането и контролирането на средствата от 

Европейския съюз. Някои от представителите влизат като пълноправни 

членове на Съвета през 2006 година и това донякъде е обусловено от 

приетата Национална стратегическа референтна рамка, с която България 

дава общия формат, по който се предвижда да бъдат усвоявани 

средствата по структурните фондове и Кохезионния фонд. Средствата 

от споменатите фондове са разпределени в седем оперативни програми, 

които се управляват от различни ведомства и министерства. Затова тези 

представители присъстват като пълноправни членове на Съвета. Освен 
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това, членове на Съвета са и представители на институциите, които 

имат отношение към селскостопанската политика (например, 

изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” не само 

представител на Изпълнителната агенция по Програма САПАРД, но и 

на разплащателната агенция по новите земеделски фондове).  

Министерството на финансите има особено важна роля в Съвета 

АФКОС и тя е изразява в участието на директорите на 

специализираните агенции към Министерството на финансите – 

Агенция “Митници”, Агенцията за държавна финансова инспекция, 

Националната агенция за приходите и Фонд “Републиканска пътна 

инфраструктура”.  

Също така следва да се подчертае и ролята на Министерството на 

вътрешните работи в Съвета. Освен фактът, че структурата е 

ръководена от министъра на вътрешните работи,  следва да се отбележи 

и участието на специализирани звена на Министерството на вътрешните 

работи, които имат отношение към разкриването и предотвратяването 

на деяния, свързани с ощетяване на бюджета на Европейския съюз. Като 

пълноправни членове на Съвета присъстват директорите на 

специализираната дирекция “Противодействие на престъпността, 

опазване на обществения ред и превенция”, Главна дирекция “Борба с 

организираната престъпност” и Главна дирекция “Гранична полиция”.  

Важен елемент от дейността на Съвета е взаимодействието със 

съдебната власт. Органите на съдебната власт са с право на участие в 

заседанията на Съвета и с право на взимане на решения, като главният 

прокурор на Република България и директорът на Националната 

следствена служба участват в заседанията на Съвета. Както вече бе 

отбелязано, формите на взаимодействие с тези власти са определени в 

инструкции за взаимодействие.  

Съветът има функция и да предлага Министерски съвет проекти на 

нормативни актове, стратегии за борба с правонарушенията, засягащи 

финансовите интереси на Европейската общност, и планове за тяхното 

изпълнение. Също така, по предложение на членовете на Съвета, 

Съветът обсъжда въпроси, които са свързани с борбата с нередностите и 

измамите и приема решения с подходящи мерки за оптимизиране на 

работата по противодействие на нередностите и измамите.  

Съветът, също така, осъществява сътрудничество с органите на 

съдебната власт по конкретни форми на взаимодействие, като Съветът 

анализира на национално ниво ситуацията по защитата на финансовите 

интереси на Общността посредством създадени постоянни работни 

групи. Към Съвета са сформирани три постоянни групи – работна група 

по анализ на риска, работна група по превенция на нередностите и 
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работна група за обучение на прокурори, следователи и дознатели, 

която е създадена през 2006 година.  

Работната група по анализа на риска провежда редовни срещи, в 

резултат на които е изготвила два доклада с конкретни предложения, 

съдържащи анализ на административната и контролиращата сфера, 

проблемните области и необходимите решения и заключения.  

Работната група по обучение на прокурори, дознатели и 

следователи се председателства от прокурор Евгени Цветанов, като 

резултатът от нейната работа е проведеният семинар, в който взеха 

участие следователи, дознатели и прокурори.   

Членовете на Съвета имат задължение да определят служител от 

представляваното от тях ведомство – това е лицето за контакт с 

Централното звено, наречено служител по нередностите. Следва да се 

отбележи, че не е задължително служителят по нередностите в 

отделното ведомство да бъде и лице за контакт с Централното звено.  

Членовете на Съвета, също така, са задължени да изготвят и 

приемат свои Вътрешни правила за разкриване и докладване на 

нередности и измами, както и да поддържат регистър за установени 

нередности и измами, като предоставят редовно информацията за този 

регистър на Централното звено. Членовете на Съвета са длъжни да 

предоставят информация за установени нередности и измами в срок от 

десет дни след установяването им на Централното звено АФКОС и на 

националния ръководител (в случая дирекция “Национален фонд в 

Министерство на финансите). Членовете на Съвета имат задължение да 

анализират изискванията на acquis communautaire в областта и да го 

сравняват с националното законодателство.  

При осъществяването на дейността си Съветът АФКОС се 

подпомага от Централно звено АФКОС, което е създадено в средата на 

2006 година. Институционално то е разположено в Министерството на 

вътрешните работи като отдел, който е на пряко подчинение на 

заместник-председателя на Съвета (който е и заместник-министър на 

вътрешните работи) и съответно – на министъра на вътрешните работи. 

Централното звено се състои от 12 служители. Реалната работа ние 

започваме през ноември 2006 г., когато бяха определени със заповед 

първите четирима служители на отдела. При изпълнение на своята 

дейност по подпомагане на Съвета, Централното звено изпълнява три 

основни функции – координация, организация и сътрудничество.  

Функцията по координация се изразява в подпомагаме и 

координираме на взаимодействието между членовете на Съвета, от една 

страна, а от друга страна – в координиране на оперативното 

сътрудничество между OLAF и членовете на Съвета при провеждане на 

административни разследвания на територията на Република България 
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от служители на OLAF. Централното звено получава сигнали за 

нередности, които след кратък анализ се препращат до компетентните 

членове на Съвета. Така например, ако един сигнал съдържа данни и се 

отнася до Програма ФАР, то тогава служителите от Звеното се обръщат 

към тези членове на Съвета, които управляват средствата по Програма 

ФАР или други компетентни държавни органи в зависимост от данните, 

които съдържа самият сигнал.  

Функциите по организация се изразяват в предлагането на проекти 

на стратегии и планове за действие. Разбира се, Централното звено не 

изработва самостоятелно проектопредложенията, а съвместно, с 

помощта на членовете на Съвета, но служителите на Звеното обобщават 

техните становища и ги предлагаме за утвърждаване. Също така, 

служителите организират, наблюдават и докладват изпълнението на 

одобрените от Министерския съвет стратегии и плановете за тяхното 

изпълнение. Те изготвят обобщение и анализ на предложенията на 

членовете на Съвета за законови промени, които следва да съответстват 

на европейското законодателство в областта.  

Друга основна организационна функция е регистрирането на 

сигнали за нередности, които засягат финансовите интереси на 

Европейската общност,  съхраняване и да обмен на информация за 

нередности и измами с членовете на Съвета, както и поддържане на база 

данни с получената информация за нередности и измами със средства от 

Европейския съюз.  

Във връзка с въпроса за обема и вида на информацията, която се 

регистрира в базата данни, следва да се подчертае, че правната основа за 

създаването на информационния масив е създадена в Постановление на 

Министерски съвет № 18 от 4.02.2003 година и по-точно в чл. 10, т. 5 

(това е изменение от 2006 година), съгласно която Централното звено 

организира и поддържа база данни с информация за нередности и 

измами със средства на Европейския съюз, подадени от националния 

ръководител, от членовете на Съвета или получени по друг начин.  

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от цитирания нормативен акт, членовете 

на Съвета са длъжни да подават информация за установените измами и 

нередности в срок от десет дни след тяхното установяване. Тази 

информация следва да съдържа:  

• номер на проекта; 

• данни за бенефициента; 

• програмата, по която са отпуснати средства; 

• кратка информация в какво се изразява установената нередност 

и коя нормативна разпоредба е нарушена.  

Другата линия, по която Централното звено получава сигнали, е 

информацията, предоставена от националния ръководител. Във връзка с 
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механизма за докладване на нередности, следва да се отбележи, че 

нередностите се докладват в следния порядък: от бенефициентите, 

впоследствие – от изпълнителните агенции, на следващо ниво – от 

Националния фонд в Министерството на финансите, след което 

Националният фонд докладва тези нередности на OLAF, като 

предоставя копие на Централно звено АФКОС. Националният 

ръководител представя в базата данни именно тези копия от докладите 

за нередностите. 

Третият възможен път, по който Централното звено получава 

информация за нередности и измами, е получената по друг начин 

информация. Тази информация може да бъде сигнал за нередност, 

подаден писмено, по телефона или по интернет. В края на май 2007 

година започна кампания, организирана от Министерството на 

вътрешните работи, в която са обявени телефон и интернет адрес, на 

който гражданите могат да подават информация за засечени сигнали и 

нередности.  

Към настоящия момент са получени сравнително малко сигнали 

(около 20 сигнала), част от които не се отнасят до нарушения, засягащи 

финансовите интереси на Общността. След получаването му, 

служителите в Централното звено извършват анализ и оценка дали 

сигналът се отнася до нередност или измама със средства от ЕС. Ако е 

посочена финансиращата програма или номер на проекта, ако е 

докладвана нередност, в зависимост от това какво е посочено, 

служителите преценява дали да бъде изпратена информацията на 

компетентен член на Съвета. В голяма част от случаите сигналите 

съдържат малко данни и Централното звена АФКОС ги изпраща за 

проверка в Национална служба “Полиция”. Само един е сигналът, в 

който има данни, даващи основание да информацията да бъде изпратена 

директно в Прокуратурата. Редът за изпращане предвижда данни да 

бъдат изпратени от председателя на Съвета до главния прокурор на 

Република България. 

Сигнали може да бъдат подавани от лица или институции, които 

не са членове на АФКОС, а също така и служители от администрациите 

на членовете на Съвета АФКОС, които са приложили правото на 

директно докладване.  

Постъпилата до момента информация се обобщава в база данни, 

която е организирана така, че предоставя възможности за сравнително 

по-бързо търсене. Записите към момента не са много на брой, но по тях 

може да се направи кратка справка, анализ за това какви нередности 

съществуват и да се направи оценка доколко една нередност на 

определен етап може да бъде считана като измама, когато органите на 

наказателното производство се намесят.  
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Централното звено АФКОС има установено добро оперативно 

сътрудничество с Върховна касационна прокуратура и определеното 

лице за контакт госпожа Кръстанова, която уведомява служителите в 

Звеното за открити наказателни производства или проверки на факти и 

обстоятелства, касаещи извършването на измама със средства на 

Европейския съюз. Това сътрудничество е много полезно с оглед 

създаването на цялостна представа на какъв етап се намира работата по 

всеки един случай – дали е само на етапа на административно 

производство или е открито наказателно производство. 

Сътрудничеството е особено важно и с оглед изпълнението на 

правомощията на OLAF да осъществи проверка на място по Регламент 

№ 2188 или по Регламент № 1073. В такива случаи времето за 

организирането на проверка е кратко (максимум 20 дни), като 

уведомлението пристига 20 дни преди нейното начало (срокът може да 

бъде удължен максимум до един месец). В този 20-дневен период е 

необходимо да се изясни дали случаят е докладван като нередност, 

извършена ли е административна проверка или се води наказателна 

проверка. Това е необходимо с оглед на факта, че е необходимо 

представителите на OLAF да знаят и, в случай че се извършва 

наказателна проверка, да се срещнат с компетентните власти или с 

наблюдаващия прокурор и да разменят необходимата информация.  

Проверката на място може да се състои в следното – влизане в 

офисите на икономическия оператор, изискване документи и тяхното 

копиране, включително компютърни данни или с влизане в 

помещението на трети, свързани лица с проверявания икономически 

оператор, влизане и дома на икономическия оператор, ако домът е 

използван като офис или е заявил пред Изпълнителната агенция, че го 

използва като работно помещение – най-общо, необходимо е да бъде 

осигурен достъп до помещенията и до документите, които касаят 

отпускането на средства.  

Третата особена важна функция на Централното звено е именно 

сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите. 

Централното звено АФКОС е контактна точка на България с OLAF и 

със “съответните компетентни органи на държавите-членки и други 

държави”. От създаването на Звеното през ноември 2006 година до този 

момент не е имало практика на сътрудничество с компетентни органи 

на други държави, освен с OLAF.  

Във връзка с функцията по сътрудничество следва да се подчертае 

и значението на сътрудничеството в национален мащаб. Централното 

звено има права и възможности да си сътрудничи с всички държавни 

органи и структури, които имат отношение към защитата на 

финансовите интереси на Европейската общност. Това е много 



 43

съществен елемент в ежедневната работа на служителите на Звеното с 

оглед на необходимостта да поддържат непрекъснат и пряк контакт с 

всички членове на АФКОС и с лицата за контакт, определени от 

съответните институции.  

Във вътрешно-организационен аспект е извършено неформално 

разпределение на служителите, като в областите, в които се разпределят 

повече средства или има повече нередности (например програма 

САПАРД) са определени по двама служители, които следва да 

поддържат непрекъсната комуникация с определените лица за контакт 

от съответната институция, която е член на Съвета за координация в 

борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО.  

Друг съществен елемент от дейността на Централното звено 

АФКОС е работата над молби за съдействие или искания за получаване 

на информация от страна на Европейската служба за борба с измамите.  

Редът и начинът, по който Звеното работи по тези молби за съдействие, 

е следният. След получаването на молбата за съдействие от OLAF, тя се 

докладва на председателя на Съвета и при необходимост може да бъде 

свикан Съветът на заседание, за да обсъди необходимите действия.  

След като бъде докладвано на председателя на Съвета, се 

формулира предложение молбата за съдействие да бъде изпратена до 

компетентните членове на Съвета. В зависимост от случая това може да 

бъде един или няколко компетентни членове на Съвета. След 

получаването на отговора от съответната институция, Централното 

звено изготвя и изпраща отговор до OLAF.  

Една от съществените функции е организирането на обучение на 

държавните служители. В тази връзка е проведено обучение на  358 

държавни служители – прокурори, следователи, дознатели, служители 

на изпълнителните агенции. Обучението е организирано в изпълнение 

на проект, финансиран по Програма ФАР, съгласно договор “БГ Рона”, 

чието осъществяване започва през 2004 година и приключва през 2006 

година.  

В изпълнение на политиката по обучение, с помощта на OLAF 

през 2007 година са организирани два обучителни семинара – единият е 

посветен на темата за докладване на нередности, като в рамките на два 

двудневни цикъла са обучени 58 служители от изпълнителните агенции. 

Централното звено АФКОС има участие и в организацията на семинар, 

посветен на измамите с акцизни стоки, със структурните фондове и 

Кохезионния фонд, като целевата група по този семинар включва 

прокурори от цялата страна и служители на Министерството на 

вътрешните работи. Създадена е също така и работна група за обучение, 

която включва следователи, дознатели и прокурори, като в резултат на 
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нейната работа през ноември 2007 година са проведени два двудневни 

семинара.  

Централното звено поддържа и интернет страницата на Съвета за 

координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 

интереси на ЕО. На тази страница е публикувана информация за 

вътрешната нормативната уредба, работни документи, годишни доклади 

за работата на Съвета, както и информация за интернет адреси, на които 

могат да бъдат намерени текстовете на регламентите на ЕС в 

разглежданата област и информация за дейността на Европейската 

служба за борба с измамите.  
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Международно правно сътрудничество при 

осъществяване на разследвания на престъпления, 

засягащи финансовите интереси на Европейския 

съюз 
 

Даниела Машева 

 

 

Международното правно сътрудничество като понятие и видове 

сътрудничество включва трансфери на наказателни производства, 

трансфери на осъдени лица, признаване и изпълнение на присъди на 

чуждестранни съдилища, екстрадиции, международна правна помощ по 

наказателни дела, оперативно сътрудничество и обмен на информация. 

Правната рамка за осъществяване на международно-правно 

сътрудничество при разследване на престъпления, засягащи 

финансовите интереси на Общността се определя от редица 

международни актове, нормативни актове на Европейския съюз и 

вътрешна нормативна база, свързана с неправомерно усвояване на 

финансови средства на Съюза и най-общо включва следните актове:   

• Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни 

въпроси, в сила за Република България от 15.09.1994 година с 

двата допълнителни протокола към нея;  

• Конвенция за правна помощ по наказателни дела между 

държавите-членки на Европейския съюз, приета от Съвета в 

съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, (Обн., 

ДВ, бр. 58 от 17.07.2007 година) , наричана “ Конвенция за 

взаимопомощ от 2000 година” с допълнителен протокол;  

• Конвенция за защита на финансовите интереси на 

Европейските общности с два допълнителни протокола към 

нея; 

• Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана 

престъпност, в сила за Република България от 29.09.2003 

година; 

• Европейска конвенция за трансфер на производства по 

наказателни дела, в сила за Република България от 01.07.2004 

година; 

• Европейска конвенция за международно признаване на 

присъди, в сила за Република България от 01.07.2004 година; 

• Европейска конвенция за екстрадиция;  

• Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест;  
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• Конвенция за трансфер на осъдени лица, в сила за Република 

България от 10.10.1994 година; 

• Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и 

конфискация на облагите от престъпление, в сила за 

Република България от 10.10.1994 година; 

• Наказателно-процесуален кодекс (чл. 453 – 480); 

• Договор за Европейската общност – чл. 274 и чл. 280;  

• Решение 1999/352/ЕС, ЕСSС от 28.04.1999 година;  

• Правило ЕС/ № 1073/1999 на ЕП и на ЕС от 25.05.1999 година; 

• Правило на Съвета (ЕВРАТОМ) № 1074/1999 от 25.05.1999 

година;  

• Инструкция за взаимодействие и сътрудничество между 

АФКОС и Прокуратурата на Република България;  

• Инструкция за взаимодействие и сътрудничество между 

АФКОС и Национална следствена служба; 

• Постановление на Министерски съвет № 18 от 04.02.2003 

година за създаване на АФКОС;  

• и други актове.  

Основна роля в борбата с измамите и всички незаконни дейности, 

увреждащи финансовите интереси на Европейската общност се 

осъществява от Европейското бюро за борба с измамите (OLAF) и 

създадените във всяка нова страна-кандидатка или членка на 

Европейския съюз служби за координация на борбата срещу измамите 

(Anti-Fraud Coordination Services – AFCOS). Тези служби са изградени в 

съответствие с националната административна система на съответната 

страна и имат определени отговорности по законодателните и 

оперативните проблеми. Отговарят за инициирането и мониторинга на 

законодателството, предназначено за гарантиране на ефективна защита 

на финансовите интереси на Европейските общности. Целта на 

службите е улесняване на сътрудничеството между националните 

администрации, следствените органи и органите на наказателното 

преследване, както и между тях и OLAF. 

AFCOS обикновено се ползват с оперативна независимост и 

разчитат на подкрепата на външни институции или организации, които 

са ангажирани със защитата на финансовите интереси на Европейската 

общност.  

В Република България тази функция се осъществява от Съвет за 

координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 

интереси на ЕО (АФКОС), подпомаган от Централно звено. В тази 

насока се осъществява непрекъснат обмен на информация между 

Прокуратурата на Република България и ОЛАФ или обмен чрез отдел 
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“ЦЗКБПЗФИ на ЕО” – МВР, с цел получаване на допълнителни данни 

във връзка с конкретни проверки и разследвания за деяния, засягащи 

финансовите интереси на ЕО. 

Като външни партньори – сътрудници на OLAF в борбата с 

тежките форми на измама и корупция следва да бъдат посочени 

Европейската полицейска служба  (Europol – Европол) и Европейската 

правна служба (Eurojust – Евроджъст). Сътрудничеството с Европол е 

фокусирано върху развитието на обмен на разузнавателна информация 

и стратегически анализ. В параметрите на сътрудничество с Европейска 

правна служба се включват обмен на информация, изграждане на 

контактни точки за взаимодействие помежду им и подпомагане 

създаването на съвместни екипи за разследване. 

От 1 март 2007 година като пълноправен член на Европейския 

съюз, България има свой представител в Eurojust – прокурор Мариана 

Лилова от отдел “Международно правно сътрудничество” при Върховна 

касационна прокуратура. Към представителя на България могат да 

бъдат отправяни искания за ускоряване на изпълнението на молби за 

правна помощ, ускоряване изпълнението на европейски заповеди за 

арест, за постигане на споразумения на временен трансфер на 

задържани лица, за организиране и провеждане на координационни 

срещи между разследващи органи от различни държави- членове при 

конфликт на юрисдикции, както и всякакви други въпроси, отнасящи се 

до оказване на международно сътрудничество при разследванията.  

През 2003 година е подписано споразумение за обмен на данни 

между OLAF и Световната митническа организация  (World Customs 

Organization – WCO). 

Подписано е и споразумение за сътрудничество между OLAF и 

Световната банка, влязло в сила на 1.01.2004 година, с оглед по-

ефективно разкриване на измами, корупция или злоупотреби с фондове.  

Редът за обмен на информация при извършване на проверки за 

престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕО, се определя в 

зависимост от това дали се касае за държави-членки на Европейския 

съюз. Ако в хода на проверката се съберат данни за извършено 

престъпление от граждани на държава-членка на ЕС или на територията 

на държава-членка на ЕС, което попада изцяло в нейната юрисдикция, 

данните се изпращат без поискване на компетентния орган в държавата-

членка. Изпращането може да стане както пряко на компетентния орган 

в съответната държава, така и чрез Европейската полицейска служба 

или чрез Международната криминална полицейска организация 

(Interpol – Интерпол) в неотложни случаи.  

При прекия начин за установяване на компетентния орган се 

провеждат съответни консултации с лицата за контакт с Европейската 
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правна мрежа. На реципрочен принцип може да се очаква получаването 

на аналогични данни от компетентен орган на държава-членка на 

Европейския съюз. Предоставящият информацията (данните) орган 

може по силата на националното си законодателство да определи 

условия за използване на информацията от получаващия орган. 

Искането за получаване на информация трябва да бъде направено на 

езика на замолената държава или на един от официалните езици на 

Съвета на Европа. Гореописаният начин не изключва възможността 

искането на информация, респективно изпращането на информация, да 

става чрез отдел “Международно правно сътрудничество” при Върховна 

касационна прокуратура до Министерство на правосъдието и от там 

изпращането, респективно получаването й, по дипломатически път. 

Обменът на информация с държави, които не са членки на 

Европейския съюз се осъществява чрез отдел “Международно правно 

сътрудничество” (МПС) при Върховна касационна прокуратура до 

Министерство на външните работи и съответното посолство на 

Република България в замолената държава. В бързи и неотложни случаи 

искането се отправя чрез Международната криминална полицейска 

организация Интeрпол. Искането трябва да бъде направено на езика на 

замолената държава. Изпращането на информация без поискване може 

да стане след консултации с отдел “Международно правно 

сътрудничество” при Върховна касационна прокуратура, от където ще 

се получи сведение дали съответната държава има сключени с 

Република България международни договори, предвиждащи тази 

възможност. 

До отдел “Международно правно сътрудничество” при Върховна 

касационна прокуратура следва да се адресират предложенията за 

изпращане на следствени поръчки до  държавите, които не са членове на 

Европейския съюз. Правната помощ  в тези случаи се осъществява при 

условията на сключените международни или двустранни договори, а 

при лиса на такива – на принципа на взаимността. 

Съгласно Закона за ратифициране на Конвенцията за 

взаимопомощ по наказателно правни въпроси между държавите-членки 

на Европейския съюз от 2000 година Върховна касационна прокуратура 

е централен орган за изпращане на молби за правна помощ и 

доброволен обмен на информация по досъдебните производства.  

При изпращане на молби за правна помощ  с искане за налагане на 

временни обезпечителни мерки и последваща конфискация на имоти, 

намиращи се в чужбина, отдел “МПС” е компетентен да сключи 

споразумение със съответния орган от замолената държава по реда на 

чл.15 от Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и 
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конфискация на облагите от престъпление за поделяне на 

конфискуваните облаги. 

Отдел “Международно правно сътрудничество” е компетентен 

орган за издаване на удостоверение по реда на чл. 3, ал. 3 от Закона за 

признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на 

имущество или доказателства.  

В случай че молещата държава е направила искания за налагане на 

обезпечителни мерки по реда на чл. 72 от НПК, отдел “Международно 

правно сътрудничество”, по предложение на следствената служба, на 

която е възложена следствената поръчка за изпълнение, изготвя и 

изпраща молба до съответния съд за допускане и налагане на 

обезпечителните мерки.  

Също така, според направената от Република България декларация 

в цитирания закон, Върховна касационна прокуратура е компетентен 

орган за прилагането на чл.18, чл. 19 и чл. 20 от Конвенцията за 

взаимопомощ от 2000 година, а именно – в случаите на изпращане и на 

получени искания за прихващане на далекосъобщенията, за прихващане 

на далекосъобщения на национална територия чрез доставчиците на 

далекосъобщителни услуги, за прихващане на далекосъобщения без 

техническата помощ на друга държава-членка на Европейския съюз. 

Отдел “Международно правно сътрудничество” е компетентният 

орган за изпращане на молби до компетентните органи на съответната 

държава за трансфер на досъдебни наказателни производства и 

съответно – за получаване и приемане на такива молби от други 

държави. При наличие на две или повече паралелни наказателни 

производства срещу едно и също лице за едно и също престъпление в 

държави, за които е в сила Европейската конвенция за трансфер на 

производства по наказателни дела, отдел “МПС” е компетентен орган да 

проведе консултативна процедура в коя от всичките държави да 

продължи наказателното производство по реда на чл. 31 от 

Конвенцията. За всяко решение по трансферираното наказателно 

производство наблюдаващият прокурор уведомява отдел “МПС”, който 

на свой ред информира компетентните органи на държавата, направила 

искането за трансфер.  

Отдел “Международно правно сътрудничество” е компетентният 

орган за сключване на споразумение за създаване на съвместни екипи за 

разследване с компетентните органи на участващите в екипа държави, 

както в случай че молбата изхожда от Република България, така и в 

случай че молбата изхожда от чужбина.  

Отдел “Международно правно сътрудничество” е компетентен 

орган за произнасяне по молби на чужди държави за допускане на 
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разследване на територията на Република България чрез служител под 

прикритие, чрез контролирана доставка и трансгранично наблюдение.  

При условията на взаимност е допустимо провеждането на 

разследване чрез служител под прикритие с чуждо гражданство, който 

да събира доказателства съобразно националното си законодателство, 

стига същото да не противоречи на основните принципи на българското 

вътрешно право.  

 

Специфика  на международното правно сътрудничество в 

рамките на Европейския съюз  при разследвания на измами и 

други деяния, засягащи финансовите интереси на 
Европейската общност 
 

По досегашната правна уредба международно правното 

сътрудничество се осъществяваше съгласно следните документи:  

• Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно 

правни въпроси от 1959 година с двата допълнителни 

протокола към нея;  

• Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана 

престъпност;  

• Конвенция за трансфер на осъдени лица;  

• Европейска конвенция за трансфер на производства по 

наказателни дела;  

• Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест;  

• Конвенция за трансфер на осъдени лица;  

• Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и 

конфискация на облагите от престъпление;  

• Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за 

обезпечаване на имущество или доказателства.  

 

Основните форми на международно правното сътрудничество са 

следните:  

• връчване на документи;   

• действия   по разследване и събиране на доказателства;  

• предоставяне на информация; 

• други форми на правна помощ, ако са предвидени в 

международен договор, по който Република България е 

страна, или са наложени при условията на взаимност. 

Тези форми за сътрудничество, обаче, се оказват недостатъчно 

ефективни в борбата срещу организираната престъпност, прането на 

пари, финансовите престъпления и престъпленията, увреждащи 
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финансовите интереси на Общността. Това е така защото предмет на 

тези престъпления са огромни парични средства и лицата, придобили 

средствата, се стремят бързо да ги трансформират с цел да заличат 

първоначалния им произход.  

В много от случаите посегателствата върху финансовите средства 

на Общността се явяват като предикатно или съпътстващо престъпление 

на престъплението “пране на пари “. Съвсем логично е да се предполага, 

че извършителите на деянията ще използват всякакви способи за 

преобразуване на това имущество чрез изнасянето му извън пределите 

на България, чрез множество банкови транзакции, чрез регистрации на 

фирми, инвестиране в различни видове стопанска и търговска дейност и 

други.  Също така, не трябва да се игнорира фактът, че тези  лица често 

ползват услугите и съветите на много добри юристи и икономисти. 

Поради това се налага максимално да се оптимизират разследванията на 

тези престъпления чрез адекватни действия и използване на ефективни 

международни инструменти. Нуждата от вземане на допълнителни 

мерки в областта на взаимната помощ е обективирана с подписване и 

ратифициране от държавите-членки на ЕС на Конвенцията за 

взаимопомощ от 2000 година и протокола към нея, както и на 

Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности (Конвенция PIF) с двата допълнителни протокола.  В 

посочените актове се предвиждат нови форми на международно правно 

сътрудничество между държавите- членки на Европейския съюз. 

Основните цели на Конвенцията за взаимопомощ от 2000 година 

са:  

• подобряване на юридическото съдействие чрез развитие и 

модернизация на съществуващите разпоредби основно чрез 

разширяване обхвата на обстоятелствата, в които правна 

помощ може да бъде изисквана;   

• подпомагане на сътрудничеството чрез нововъведения, като се 

отчитат постиженията в  технологиите и съвременните 

промени в политическо и социално развитие;  

• постигане на по-голяма гъвкавост, нетрадиционност и 

ефективност в борбата с престъпността; 

• бърза реакция в новосъздадената  ситуация с премахването на 

граничните проверки, значително увеличаване на движението 

на хора, стоки и капитали в границите на Европейския съюз; 

• противодействие на международната престъпност, развиваща 

се в условията на свобода на придвижване. 

В Конвенцията за взаимопомощ от 2000 година са визирани  

следните възможности и форми за правно сътрудничество:  
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• директно изпращане на процесуалните документи, 

предназначени за лица, които се намират на територията на 

друга държава-членка (изпращат се директно до тях по 

пощенски път); 

• директно изпращане на молби за правна помощ до съответния 

компетентен орган в замолената държава;  

• за доброволен обмен на информация във връзка с 

престъпления и закононарушения, когато не е отправена 

молба за правна помощ;  

• постигане на споразумение за временен трансфер на лица, 

задържани с цел разследване;  

• осигуряване на разрешение за контролирана доставка на 

територията на замолена държава съобразно националното й 

законодателство;  

• постигане на споразумение за създаване на общи екипи за 

разследване;  

• разследване под прикритие;  

• прихващане на далекосъобщения;  

• прихващане на далекосъобщения на национална територия 

чрез доставчици на далекосъобщителни услуги;  

• прихващане на далекосъобщения без техническа помощ на 

друга държава-членка;  

• разпит на свидетели, вещи лица и обвиняеми чрез 

видеоконферентна връзка;  

• разпити на свидетели и вещи лица чрез телефонна 

конферентна връзка. 

Основно правило при изпращане и предаване на молбите за правна 

помощ е осъществяването на преки контакти между съдебните власти и 

директното изпращане на молбите до подходящите юридически власти 

в съответната замолена държава -членка.  

Предаването на молби чрез централните органи на страните-

членки на Европейския съюз е предвидено да става само в особени 

случаи – това са комплексни случаи или случаи, в които молбата е 

адресирана  до повече от един компетентен орган в замолената държава.  

Визирани са и няколко случая, в които молбите задължително се 

предават чрез централните органи. Това са случаите, когато се касае до:  

• молби за временен трансфер или транзит на задържани лица,  

• молби за временен трансфер на лица, задържани с цел 

разследване,  

• молби по чл. 11 от Европейската конвенция за взаимопомощ 

по наказателно- правни въпроси от 1959 година; 
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• молби за предоставяне на извлечения от съдебните регистри, с 

изключение на преписите от присъди.  

В неотложни случаи молбите могат да бъдат предавани чрез 

Интерпол или други компетентни органи съобразно Договора за 

Европейския съюз, като Eurojust и Европол, по факс, електронна поща 

или чрез други телекомуникационни услуги. 

Молбата за правна помощ може да бъде в писмена форма, както и 

във всяка друга форма, от която може да се извлече писмен запис и 

която позволява на държавата – получател да установи автентичността 

на молбата. Постигната е много важна договореност за предаване на 

устни молби за правна помощ в особено спешни случаи при условие, че 

ще последва потвърждаването им в писмена форма. 

С оглед улесняване използването на информацията, получена от 

правната помощ като доказателство в съответното производство на 

молещата държава-членка са предвидени и няколко възможности за 

посочване на формални изисквания и процедури при изпращане на 

молби за правна помощ, които са следните:  

• молбите за правна помощ да бъдат изпълнени съобразно 

формалните изисквания и процедурите, специално определени 

от молещата държава-членка;  

• при наличие на изрично искане от страна на молещата 

държава помощта да се окаже по начин, искан от нея;  

• постигане на договореност за начина на изпълнение на 

молбата, при спазване на съответни изисквания и условия;   

• определяне на конкретна дата и срок за изпълнение на 

молбата.  

Съгласно тези разпоредби на Конвенцията при изпращане на 

молби за правна помощ може да се направи искане за извършване на 

определени следствени действия в замолената държава-членка 

съобразно българския Наказателно-процесуален кодекс. В тези случаи 

замолената страна следва да се подчини на формалните изисквания и 

процедурите, специално определени от молещата страна. Относно 

възможността за посочване на срок, в който следва да се изпълни 

молбата, трябва да се отбележи, че съществува изискване този срок да 

бъде определен разумно и съобразно нуждите и конкретните 

обстоятелства. Замолената държава е длъжна да се съобрази, доколкото 

е възможно, с посочения срок. Определено е и задължение за властите 

на молещата страна за незабавен отговор при направено запитване от 

страна на властите на замолената държава относно необходимостта от 

продължаване изпълнението на молбата след изтичане на срока. 

Редът за изпращане и връчване на съдебни документи е 

регламентиран по нов начин от Конвенцията за взаимопомощ от 2000 
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година. Основното правило е за директно предаване чрез пощата. 

Съдебните документи, свързани с наказателните производства, 

включително призовки и съдебни решения, които е необходимо да 

бъдат изпратени от страна-членка на ЕС на лице, което се намира на 

територията  на друга страна от Общността следва да се изпращат 

директно на лицето по пощата. Досегашното правило за изпращане на 

досъдебни книжа чрез молби за правна помощ посредством 

централните органи на държавите се превръща в изключение.  

Съгласно §3 на чл. 5 от Конвенцията съществуват някои особени 

изисквания за превод на документите за връчване на съответния език в 

следните случаи: при наличие на съмнение, че получателят не разбира 

езика, на който е изготвен документа и при наличие на данни, че 

адресатът разбира само друг език. В тези случаи е необходимо 

документът или поне най-важните части от него да бъдат преведени на 

съответния език. Според разпоредбата на § 4 на чл. 5 от Конвенцията се 

изисква документът да бъде съпроводен от писмено указание, че 

адресатът може да получи информация относно правата и задълженията 

си във връзка със съответния документ от органа, издал документа или 

от други органи на изпращащата държава. При необходимост трябва да 

бъдат посочени и последствията от неспазване на съответния съдебен 

документ съгласно законите на страната-членка на ЕС, от която е 

издаден. В случай на призоваване на адресата за явяването му в 

качеството на обвиняем следва да се посочат възможностите за 

адвокатска защита. При призоваване на  лице за разпит като свидетел 

или в качеството му на експерт трябва да бъдат посочени възможности 

за получаване на предплащане с оглед покриване на пътните и битови 

разноски.  

Изключенията от директното използване на пощенски услуги за 

връчване на документи са предвидени в § 2 на чл. 4 от Конвенцията. 

Случаите, в които документите могат да бъдат изпращани чрез 

компетентните власти на друга страна-членка, са ограничени до 

следните две хипотези:  

а) когато комуникирането чрез пощата е невъзможно или 

неподходящо (адресът на лицето е неизвестен или несигурен); 

б) когато според процесуалното право на молещата държава се 

изисква доказателство за връчването на документа на адресата, 

различно от доказателството, което може да се получи от пощенските 

служби. 

В Конвенцията е регламентирана и възможност за непосредствен 

обмен на информация, придобита в криминалната сфера между 

страните-членки на Европейския съюз, без да е отправена молба за 



 55

правна помощ в рамките на националните закони при определяне на 

условията за употреба на информацията от предоставящата я държава. 

Нови инструменти за международно сътрудничество при 

разследванията  представляват и специалните форми на взаимопомощ, 

уредени в чл. 8 и чл. 9 на Конвенцията, а именно – молбата за 

реституция и молбата за временен трансфер на лица. С молбата за 

реституция се осигурява възможност за отправяне на искане до 

съответна държава-членки за предаване на вещи, получени чрез 

престъпление с оглед връщането им на техния законен собственик. 

Особен интерес представлява временният трансфер на лица, 

задържани с цел разследване като допълнение към разпоредбите на чл. 

11 от ЕКВНВ от 1959 година. За пръв път се предвижда възможност 

(при наличие на съответно споразумение между заинтересованите 

държави-членки на Европейския съюз) държавата, която е поискала 

провеждането на следствени действия в замолената държава в 

присъствието на лице, задържано под стража на собствената й 

територия, временно да прехвърли съответното лице в държавата, 

където ще се извършат следствените действия. Това означава, че 

разследването се води от молещата държава, задържаното лице се 

намира и е задържано на територията на молещата държава и съответно 

– молещата държава отправя молба за  временно трансфериране на 

лицето на територията на замолената държава за извършване на 

определени следствени действия. Разликата между тази нова разпоредба 

и досега уредената възможност за временен трансфер на задържани 

лица по чл. 11 от ЕКВНВ от 1959 година се обуславя от 

обстоятелството, че лицето, подлежащо на временен трансфер, е 

задържано по наказателно производство под юрисдикцията  на 

молещата държава на територията на тази държава. Като пример, 

илюстриращ приложимостта на тази разпоредба в практиката, може да 

бъде разгледана хипотезата, при която е отправена молба за правна 

помощ от българските органи до съответна държава-членка на ЕС за 

провеждане на разпит в качеството на свидетел на лице, което се намира 

в замолената държава, с искане разпитът да бъде проведен пред съдия 

при спазване на процесуалните изисквания на българския НПК, т.е да 

бъде приложена процедурата по чл. 223 от НПК. С оглед осигуряване на 

възможността задържаният обвиняем и неговият защитник да 

присъстват на този разпит в замолената държава, е необходимо същият 

да бъде временно прехвърлен на територията на тази държава за 

извършване на исканото следствено действие с негово участие. 

Конвенцията за взаимопомощ от 2000 година подробно урежда 

провеждането на разпити чрез видеоконферентна връзка на свидетели, 

вещи лица и обвиняеми. Следва да се има предвид, че използването на 
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този способ за събиране на доказателства съгласно българското 

процесуално право е допустим само в международния обмен на 

информация, т. е. само по реда на международната правна помощ при 

стриктно спазване на изисквания на чл. 474 от НПК, когато това е 

предвидено в международен договор, по който Република България  е 

страна. Единственият компетентен орган за провеждане на такъв  разпит 

е следовател от Национална следствена служба.  

В Протокола към Конвенция за взаимопомощ от 2000 година са 

постигнати договорености, които до голяма степен улесняват 

разследванията в случаите на необходимост от получаване на 

информация, представляваща банкова тайна от друга държава-членка. 

Изрично сред изброените престъпления, за които се отнася 

задължението за предоставяне информация за наличие на банкови 

сметки и детайлите по тези сметки, са визирани престъпленията, 

упоменати в Конвенцията за защита на финансовите интереси на 

Европейските общности и двата допълнителни протоколи към нея. 

Органът, отправящ подобно искане, обаче, следва да посочи защо счита, 

че поисканата информация е вероятно да бъде от съществена важност за 

разследването на престъплението, на какви основания са изградени 

предположенията му за наличие на сметка в банка на замолената 

държава и по възможност да конкретизира банката. При същите условия 

е възможно да се направи искане за предоставяне на информация за 

банкови транзакции и за отправяне на искане за наблюдение на банкови 

транзакции в друга държава-членка, която се ангажира да осъществява 

наблюдение за определен период от време на банковите операции, 

извършващи през една или повече сметки и съответно да предостави 

събраната информация на молещата държава. 

Постигната е и друга много важна договореност по чл. 4 

“Поверителност”, съгласно който всяка държава-членка следва да вземе 

необходимите мерки, за да гарантира банките да не разкриват на 

съответния клиент или на трети лица обстоятелството, че на молещата 

държава се предоставя информация, както и да не разкриват, че се 

извършва разследване. 

Въпреки тези облекчени до известна степен условия, при които 

може да се иска разкриване на банкова тайна, не следва да се допуска 

изпращане на немотивирани и несъдържащи необходимата информация 

молби за правна помощ.  

В областта на сътрудничеството при разследванията на измамите, 

засягащи интересите на Европейските общности така, както са 

дефинирани в чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси 

на Европейските общности, следва да се има предвид   и разпоредбата 

на чл. 6 от същата конвенция. Съгласно посочената разпоредба, когато 
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измамата засяга интересите на две и повече държави-членки, се 

предвижда засилено сътрудничество по време на разследването, 

съдебното преследване и при изпълнението на наказанието чрез 

оказване на взаимна правна помощ, екстрадиция, трансфер на съдебни 

производства или изпълнение на присъди. При наличие на конфликт на 

юрисдикции между държавите-членки сътрудничеството се изразява 

във вземане на решение в коя от тях ще се проведе и ще се концентрира 

съдебното разследване. По този начин се изключва воденето на 

паралелни наказателни производства за едно и също деяние и срещу 

едно и също лице в различни държави. Изрично е посочено, че в 

подобни случаи усилията следва бъдат насочени към постигане на 

споразумение относно определяне на държавата, под чиято юрисдикция 

е най- целесъобразно да се проведе разследването. Като допълнение към 

тази разпоредба е и прокламираният в чл. 7 от Конвенцията принцип 

“Ne bis in idem”, съгласно който лице, чийто съдебен процес е 

окончателно приключил в една държава-членка, не може да бъде 

съдебно преследвано в друга държава-членка по отношение на същите 

факти, в случай че има наложено наказание, има наложено наказание, 

което е приведено в изпълнение, в процес на изпълнение или не може да 

бъде изпълнено съгласно законите на държавата, издала присъдата.  

Гаранция за успешното приключване на разследванията е 

своевременното използване на способи за събиране на доказателства и 

мерки за тяхното обезпечаване. В тази връзка особено внимание следва 

да бъде обърнато на възможността за прилагане на Закона за 

признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на 

имущество или доказателства, който е в сила от 01.01. 2007 година. 

Законът е съставен в съответствие с разпоредбите на Рамковото 

Решение на Съвета от 22.07.2003 година относно изпълнението  на 

решение за обезпечаване на имущество или доказателства в 

Европейския съюз. Основният принцип, на който се базират тези актове 

е принципът за взаимно признаване на съдебни решения като висш 

приоритет при обезпечаването на доказателства и имущество с оглед 

осигуряване на възможност за бързо събиране и обезпечаване на 

доказателствен материал  както в досъдебната, така и в съдебната фаза 

на наказателното производство. Законът за признаване, изпълнение и 

постановяване на актове за обезпечаване на имущество или 

доказателства (ЗПИПАОИД) урежда условията и реда за признаване и 

изпълнение на актове за обезпечаване на имущество и или 

доказателства, които са издадени в държава-членка на Европейския 

съюз, както и реда за постановяване и изпращане на такива актове от 

българските органи.  
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Съгласно чл. 19 от ЗПИПАОИД определенията за обезпечаване на 

имущество или доказателства се постановяват от съответния 

първоинстанционен съд  в две хипотези: 1) по искане на прокурора за 

вземане на мерки за обезпечаване на конфискация и отнемане на вещи в 

полза на държавата; 2) по искане на прокурора, постаралия, частния 

обвинител или граждански ищец, когато съществува опасност, че някое 

доказателство може да бъде изгубено или неговото събиране на бъде 

затруднено. 

По чл. 4 от ЗПИПАОИД е предвидена възможност и за отправяне 

на искане за отнемане на обезпеченото или предаване на 

доказателствата.  

Процедурата по издаване на актове за обезпечаване на имущество 

и доказателства в досъдебното производство включва следните етапи: 

1. Необходимо е да бъде изготвено искане от съответния 

първоинстанционен прокурор до съответния първоинстанционен съд за 

даване на разрешение за извършване на следствени действия – 

претърсване, изземване, обиски с цел осигуряване на доказателства в 

замолената държава, даване на разрешение за изземване на 

кореспонденция или налагане на обезпечителни мерки. В искането 

следва да бъде посочено правното основание – чл. 19 ал.1, т.1 и/или т. 2 

от ЗПИПАОИ, във връзка с чл. 161, ал. 2 и/или чл. 165, ал. 2 от НПК 

и/или чл. 72 от НПК, описание на имуществото и доказателствата, както 

и тяхното известно или предполагаемо местонахождение в 

изпълняващата държава-членка.  

2. Необходимо е постановяването на съдебното  определение, с 

което се разрешава извършването на исканите следствени действия или 

допускане и налагане на обезпечителни мерки в замолената държава. 

3. Следващата стъпка е изпращане на съдебното определение и 

искането за отнемането или предаването на доказателства на Върховна 

касационна прокуратура за издаване на удостоверение по чл. 3 от 

Закона. 

4. Необходимо е изпращане на акта и удостоверението от 

Върховната касационна прокуратура в замолената изпълняваща 

държава. 

 

В заключение следва да се отбележи, че при разследванията е 

необходимо да се използват всички способи за събиране на  

информация по линия на полицейското сътрудничество, както и да се 

извършат всички действия за събиране на доказателства и разкриване на 

банкова тайна на територията на България и едва след това да се 

пристъпи към изпращане молба на молби за правна помощ. Също така 

трябва да се има предвид, че е недопустимо да се изпращат следствени 
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поръчки при спряно наказателно производство, тъй като в противен 

случай извършените следствените действия по реда на международното 

сътрудничество ще се считат за проведени извън процесуалните срокове 

по Наказателно-процесуалния кодекс.  
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Нередности при използване на средства от 
фондовете на Европейския съюз 

 

Александър Хинов 

 

 

Съгласно влезлия в сила Договор за присъединяване на Република 

България към Европейския съюз (ЕС) от 01.01.2007 година страната ни 

е равноправен член на съюза. От това произлизат редица права и 

задължения. Като държава-член на Европейския съюз Република 

България има достъп до фондовете на три от общите политики на съюза, 

а именно: Кохезионната политика
2
, Общата селскостопанска политика 

(ОСП)
3
 и Общата рибарска политика. В същото време от 1 януари 2007 

година страната ни ще плаща вноска към бюджета на Европейския съюз 

за формирането на собствените ресурси на бюджета на ЕС
4
. Въпреки че 

сме вече член на ЕС, страната ни ще продължи да прилага и 

предприсъединителните инструменти – ФАР, ИСПА и САПАРД, 

финансовите ангажименти по които са валидни още няколко години и 

основният размер на плащанията по тях тепърва предстои.  

Основополагащ принцип за финансиране от фондовете на ЕС
5
, е че 

средствата по тях не просто се предоставят, а на страната член на съюза 

се дава възможност за достъп до тях при строго спазване на поставените 

от ЕС условия – двугодишен или тригодишен период на валидност на 

годишните бюджетни ангажименти на ЕС, строга институционална 

рамка за управлението на средствата на национално ниво, изграждане 

на системи за финансово управление и контрол, гарантиращи спазване 

на принципа на добро финансово управление и съответствие с 

националното и европейско законодателство, задължение за 

                                                 
2  Кохезионната политика финансира седем Оперативни програми от Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Тези три фонда са 

известни и под общото наименование Структурни фондове и Кохезионен фонд (СКФ). 
3  ОСП обхваща финансирането чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година и финансираните от 

Европейския земеделски фонд за гарантиране директни плащания към фермерите, 

компенсаторни плащания за износ на селскостопанска продукция към трети страни, 

интервенциионни мерки с цел регулиране на селскостопанския пазар и други. 
4 Годишният бюджет на Европейския съюз (Бюджета) за 2008 година възлиза на 129,1 милиарда 

евро и се определя до 1,24% от брутния национален доход на страните членки. Приходите в 

бюджета се формират от национални вноски за всяка държава-членка, включващи: 

селскостопански налози и мита (традиционни собствени ресурси, 16%), както и отчисления, 

определени на база на приходите от данък добавена стойност (16%) и на база на Брутен 

национален доход (БНД, 68%).  
5  Изключение правят директните плащания по ОСП, при които безвъзмездната помощ се 

предоставя ежегодно и няма програмен характер. 
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администриране на нередностите, широка публичност на прилаганите 

програми и много други. Тези изисквания са определени в съответните 

нормативни актове на ЕС и Република България.  

Бюджетът, до който има достъп страната ни през седемгодишния 

период от 2007 до 2013 година по изброените по-горе политики на 

Европейския съюз, заедно със задължителното национално 

съфинансиране са: Кохезионната политика – около 8 млрд. евро, ОСП – 

около 5,7 млрд. евро и Рибарската политика – 0,2 млрд. евро. Размерът 

на тези бюджети отчита повече от трикратно увеличение в сравнение с 

бюджета по предприсъединителните инструменти. В същото време 

страната ни ще плаща ежегодна вноска към бюджета на ЕС, която за 

2007 година възлиза на около 330 млн. евро. Това представлява 

сериозно предизвикателство, като степента на усвояемост на 

програмите, финансирани със средства от ЕС, ще е един от основните 

измерители на ефективността от използване на възможностите, 

предоставени на страната ни от членството в ЕС. 

Един от факторите, който може да намали степента на усвояване 

на средствата на Европейския съюз, до които имаме достъп, е делът на 

нередностите – пряко, чрез намаляване на безвъзмездната финансова 

помощ по конкретни проекти, или косвено, като основание за 

националните или европейски институции за прилагане на финансови 

корекции. Всяка страна членка, съгласно  действащото европейско 

законодателство за програмния период 2007 – 2013 година, е задължена 

да регистрира и докладва нередности на Европейската комисия, както и 

да предприема мерки за възстановяването на неправомерно платени 

суми. Това се осъществява чрез прилагане от всички органи, участващи 

във финансовото управление и контрол на процедурата за 

администриране на нередности. Най-важните части от тази процедура 

са предотвратяването на нередности и използването на анализа на вече 

констатираните нередности за подобряване на контролната среда и 

избягването им в бъдеще.  

Правилното администриране на нередностите може не само да 

осигури спазването на нормативните изисквания към страната ни по 

отношение на докладването на нередности, но косвено може да доведе 

до предотвратяване на нередности в бъдеще, а оттам – до избягване на 

финансови корекции и увеличаване на усвояемостта на средствата, до 

които имаме достъп по общите политики на ЕС.  

Без да бъдат омаловажавани останалите фактори за успешното 

прилагане на програмите на ЕС в Република България, следва да се 

отбележи, че най-важният участник в прилагането на тези програми е 

потенциалният бенефициент, който следва да инициира проекта, да 

разработи проектно предложение, да подпише договор при одобряване 
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на предложението, да изпълни проекта съобразно условията в този 

договор, да изпълнява изискванията за публичност и да използва 

придобитите активи по предназначение в указания срок (най-често 5 

години). В този смисъл бенефициентите по програмите на ЕС следва да 

се разглеждат като потенциални изпълнители на успешни проекти и да 

бъдат подпомагани всячески от органите, участващи във финансовото 

управление и контрол. 

 

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 

1.1. Общи нормативни актове 
 

Общите нормативни актове, регламентиращи използването на 

средства от фондовете на Европейския съюз, са следните: 

• Чл. 280 от Договора за създаване на Европейския съюз; 

• Регламент 2988/1995 на Съвета от 1995 година относно 

защитата на финансовите интереси на Европейските общности; 

• Конвенция за защита на финансовите интереси на ЕО и 

протоколите към нея; 

• Регламент на Съвета (ЕО, Euroatom) № 1605 от 2002 година – 

Финансов регламент и Регламент (ЕО, Euroatom) 2342/2002 

година за прилагането на финансовия регламент; 

• Граждански процесуален кодекс; 

• Закон за събиране на държавните вземания. 

 

1.2. Специфични нормативни актове 
 

Нередностите касаят случаи, свързани с ощетяването на Общия 

бюджет на Европейския съюз. Тези случаи могат да бъдат свързани, 

както с разходната страна на бюджета на ЕС, така и с приходната му 

страна. 

Приходна страна на бюджета на ЕС обхваща вноските на 

страната ни в собствените ресурси на бюджета на ЕС. Само по един 

от елементите, съставляващи вноската на страната ни, може да бъдат 

отчетени нередности. Това са традиционни собствени ресурси, 

които представляват само 16% от бюджета на ЕС и включват 

селскостопански налози и мита. Селскостопански налози включват 

митата върху внос от трети страни
6
 на селскостопанска продукция, 

влизаща в обхвата на Единния пазар съгласно Общата 

селскостопанска политика, и налози върху захарта, произтичащи от 

                                                 
6 Трети страни са всички страни, които не са членки на Общността. 
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Единния пазар на захарта. Митата се събират от държавите-членки 

от името на ЕС и произтичат от прилагането на Общата митническа 

тарифа за стоки, внесени от трети страни. Останалите два 

компонента, включващи се във вноската на страната ни в бюджета на 

ЕС (на база ДДС и на база БНД), се изчисляват на база статистически 

макроикономически прогнозни данни и поради тази причина по тях 

не се констатират нередности. Митническите нарушения и 

нарушенията при събирането на селскостопански налози, които 

попадат в обхвата на определението за нередност следва да се 

докладват на Европейската комисия. 

Документът, който регламентира този въпрос, е Решение на 

Съвета от 7.06.2007 година за системата на собствените ресурси на 

Европейските общности (2007/436/EC, Euratom). 

Разходната страна на бюджета на ЕС обхваща програмите, 

прилагани от страната ни, които са финансирани от фондовете по 

общите политики на ЕС. 

Документите, регламентиращи този въпрос във връзка с 

реализирането на Кохезионната политика на ЕС (Структурните фондове 

и Кохезионния фонд), са следните:  

• Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета относно определянето 

на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, и за отмяна 

на Регламент (EO) № 1260/1999; 

• Регламент на Европейската комисия 1828 от 2006 г. – 

Регламент за прилагане на Регламент 1083/2006 г. (Секция 4); 

• Указания на министъра на финансите ДНФ № 03/17.09.2007 г. 

за отчитане и докладване на нередности по СКФ; 

• Договори между бенефициентите и Управляващите органи. 

По отношение на Общата селскостопанска политика и Общата 

рибарска политика на ЕС (Програма за развитие на селските райони 

2007 – 2013 година,  Преки плащания/Пазарни механизми) основният 

нормативен документ е Регламент на Европейската комисия 

(EC) 1848/2006 относно нередностите и възстановяването на погрешно 

платени суми и организация на съответната информация, който отменя 

Регламент на Съвета (EEC) 595/91. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА НЕРЕДНОСТ И ИЗМАМА 

 

Дефиниция за нередност 
 

Под “нередност” се разбира всяко нарушение на разпоредба на 
правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от 
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икономически оператор, което е имало или би имало за резултат 
нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, 

управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на 

приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо 

от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан 

разход. 

Нередността винаги е свързана с нарушение на правото на 

Европейските общности или на националното законодателство, което 

транспонира съответните разпоредби, или на договорите с 

бенефициентите, които отразяват съответните изисквания. 

Под “икономически оператор” следва да се разбират всички 

физически или юридически лица или други институции съгласно 

националното законодателство (частни лица, фирми, обществени 

институции или органи на държавните и местни власти), с изключение 

на страната-членка.  

 

“... действие или бездействие от икономически оператор, което е 

имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на 

Общностите”. Тази част от определението за нередност обхваща не само 

проектите, по които е имало извършено плащане, а и тези по които 

нередността е констатирана преди плащането да бъде осъществено. 

 

Дефиниция за измама 
 

Под измама (съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на 

финансовите интереси на Европейските общности) следва да се разбира:  

По отношение на разходите – всяко умишлено действие, 

свързано с: 

• използването или представянето на грешни, неточни или 

непълни декларации или документи, което води до злоупотреба 

или неоправдано използване на средства от общия бюджет на 

Европейските общности или бюджетите, управлявани от 

Европейските общности или от тяхно име; 

• прикриване на информация в нарушение на конкретно 

задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната 

подточка; 

• разходване на такива средства за цели, различни от тези, за 

които са отпуснати първоначално. 

По отношение на приходите – всяко умишлено действие, 

свързано с: 

• използването или представянето на грешни, неточни или 

непълни декларации или документи, което води до 
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противозаконно намаляване на средствата на общия бюджет на 

Европейските общности или бюджетите, управлявани от 

Европейските общности или от тяхно име; 

• прикриване на информация в нарушение на конкретно 

задължение, водещо до същия ефект; 

• неправилно използване на законно генерираната полза, имащо 

същия ефект. 

При Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) под 

“подозрение за измама” се разбира нередност, даваща основание за 

стартирането на административна или съдебна процедура на 

национално ниво с цел доказване на наличието на умишлено действие, и 

по-специално на измама, съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на 

финансовите интереси на Европейските общности (същото определение 

е цитирано по-горе и присъства в секция 4 от Регламент 1828/2006 

година).  

Процедурата за администриране на нередности не се различава в 

случаите, в които се касае за нередности, при които имаме “подозрение 

за измама”.  

При наличие на достатъчно данни за подозрение за извършена 
измама, за това се уведомяват съответните компетентни органи, 

съгласно Наказателно-процесуалния кодекс. 
 

3. ПРОЦЕДУРА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ 

ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД 

(СКФ) 

 

По Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) всички 

участници в процеса на прилагане на съответните програми имат 

задължения по отношение на нередностите. Всички служители в 

националните органи, които извършват финансовото управление на тези 

програми, както и всички бенефициенти са отговорни за сигнализиране 

на случаи на нередности. Управляващите органи извършват 

съответните проверки и при наличие на нередност я регистрират и 

докладват по съответния ред до Сертифициращия орган в 

Министерство на финансите, който е отговорен на национално ниво за 

правилното администриране и докладване на нередностите по СКФ до 

АФКОС и ЕК. 

Прилаганата процедура за нередностите включва следните 

основни части:  

• предотвратяване; 

• констатиране (сигнализиране) и проверки; 

• регистриране; 
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• докладване; 

• осчетоводяване и възстановяване на дължими суми; 

• корективни действия и проследяване.  

 

3.1. Процедура за администриране на нередности  

 

• Предотвратяване на нередности 
 

Предотвратяването на нередностите се осъществява чрез 

прилагането на заложените в системите за финансово управление и 

контрол контролни механизми, чрез постоянното им подобряване, чрез 

корективни действия (на база на натрупания опит) или в резултат на 

анализа на вече констатираните нередности и измами.  

Системите за финансово управление и контрол по СКФ, ползвайки 

опита от предприсъединителните инструменти, гарантират наличието 

на:  

• ясно разписани писмени процедури с определени срокове, 

форми на документи и контролни листове; 

• проследяемост на извършваните дейности, наличие и 

поддържане на одитна пътека по отношение на всеки процес 

осъществяван в рамките на съответната структура;  

• спазване на принципа за разделение на отговорностите;  

• проверки преди сключване на договори за финансова помощ и 

преди одобряване на заявки за плащане;  

• процедури за осчетоводяване;  

• сигурност на информационните технологии;  

• наличие на функциониращ вътрешен одит;  

• наличие на ефективна система за наблюдение и контрол на 

дейностите;  

• спазване на изискванията при възлагане на обществени 

поръчки;  

• създаване на надеждна система за документооборот, 

включително архивиране;  

• наличие на ясна система за комуникация вътре и извън 

съответната структура, насочена към обмен на знания и опит, 

както и периодичен анализ, планиране и осъществяване на 

обучения на служителите, заети с управление на средства от 

Европейския съюз. 

Неразделна част от системата за финансово управление и контрол 

по инструментите на СКФ е прилаганата процедура за администриране 

и докладване на нередности. Тази процедура се прилага от всички 
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институции, участващи във финансовото управление на средствата от 

Европейския съюз. 

Другият основен механизъм за предотвратяване на нередности е 

широката информираност на обществото за същността на програмите на 

ЕС и съответните нормативни изисквания, както и включването на 

основната част от тези изисквания в договорите с бенефициентите. 

С цел правилно администриране на нередностите и тяхното 

предотвратяване във всеки национален орган, участващ във 

финансовото управление на програмите на ЕС, се назначава Служител 

по нередностите, който изпълнява процедурата за администриране на 

нередности в съответната структурна единица. Това изискване е 

определено в Указания на министъра на финансите ДНФ № 03 от 2007 

година. 

 

• Констатиране (сигнализиране) и проверки 
 

Информацията за нередности, на база на която се стартира 

процедура за докладване на нередност, може да бъде: 

• сигнал извън ведомството – от външни контролни органи, от 

средствата за масово осведомяване, от отделни лица; 

• сигнал в рамките на ведомството – от вътрешни контролни 

органи, от вътрешен одит, от служител в следствие на 

изпълнение на заложените в контролните системи проверки и 

други. 

Служителите в Управляващия орган/Междинното звено подават 

сигнали за нередности или подозрение за нередности на служителя по 

нередностите в Управляващия орган/Междинното звено и на 

ръководителя на Управляващия орган/Междинното звено.  

 

Директно докладване 
 

При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които 

следва да се подават сигналите за нередности със случая на нередност, 

информацията се подава директно до:  

• ресорния заместник-министър или ръководител на ведомство; 

• ръководителя на Сертифициращия орган в Министерство на 

финансите; 

• Централното звено за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО 

(ЦЗК) или до 

• Европейското бюро за борба с измамите (ОЛАФ). 
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Познаването на същността на нередностите от обществеността и от 

служителите в националните органи, участващи във финансовото 

управление на програмите на ЕС би допринесло за стимулиране на 

подаването на сигнали, съдържащи информация за нередности. В тази 

връзка, в изпълнение на Плана за прилагане на Стратегията за борба с 

измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО, всеки служител в 

националните органи, участващи във финансовото управление на 

програмите на ЕС, както и бенефициентите по предприсъединителните 

програми, са подписали декларация за запознаване с определенията за 

нередност и измама, в които е представен и редът за докладване на 

сигнали за нередности. Това изискване е запазено и в съответните 

изисквания по СКФ и присъства като задължение за Управляващите 

органи по СКФ.  

След получаване на сигнал за нередност същият се анализира, като 

се извършват съответни документални проверки и проверки „на място”, 

ако това е необходимо. Резултатът от тези проверки се документира, 

като на база на него се преценява дали сигналът за несъответствие може 

да бъде обхванат от определението за нередност. Ако нередността бъде 

потвърдена се преминава към следващия етап в процедурата. 

 

• Регистриране (регистър за нередности) 
 

Всички потвърдени случаи на нередности се регистрират в 

специален регистър, поддържан от всеки орган, участващ във 

финансовото управление на СКФ (изключение правят междинните 

звена – те само сигнализират нередности, които се администрират от 

Управляващите органи). Регистрите съдържат две части – на хартиен и 

на електронен носител. Достъпът до тази информация е ограничен.  

Нередностите в Регистрите за нередности се номерират при 

спазване на формат на номерацията, зададен от ОЛАФ. Тази номерация 

е единна и последователна за всички оперативни програми в Република 

България. Последователните номера се предоставят по фондове от 

Сертифициращия орган в Министерство на финансите. 

 

• Докладване  
 

Регистрираните нередности и последващите действия по вече 

докладваните случаи на установена нередност се докладват на 

Европейската комисия при спазване на стандартен формат зададен от 

ОЛАФ – “Тримесечно уведомление за нередностите”. Тримесечните 

уведомления се изготвят от Управляващите органи за всяка отделна 

нередност в срок от 1 месец след края на всяко тримесечие. След 
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проверка и анализ на тримесечните уведомления от всички 

Управляващи органи, Сертифициращият орган в Министерство на 

финансите предоставя тези уведомления до ОЛАФ и до ЦЗК в 

Министерство на вътрешните работи. Срокът за това докладване е до 2 

месеца след приключване на всяко тримесечие. 

 

Незабавно докладване  
 

Всеки Управляващ орган по СКФ се задължава да докладва 

незабавно случаи на нередности, за които може да се предположи, че 

бързо биха се разпространили извън територията на страната или касаят 

нова неправомерна практика. Същите се докладват незабавно от 

Сертифициращия орган на ОЛАФ и ЦЗК, както и на други страни-

членки, когато е необходимо. 

 

Изключения за докладване на нередности до ОЛАФ 
 

Освен ако това не е изрично изискано от Европейската комисия, 

Сертифициращият орган не докладва на ОЛАФ случаите на нередност, 

когато: 

• европейското съфинансиране по нередността е на стойност по-

малка от равностойността на 10 000 (десет хиляди) евро; 

• нередността се състои единствено в цялостно или частично 

неизпълнение на операция, която е част от съфинансираната 

оперативна програма, поради фалит на бенефициента; 

• нередността е докладвана доброволно от бенефициента на 

Управляващия орган или Сертифициращия орган преди един от 

тези органи да е разкрил нередността, независимо дали е било 

преди или след изплащане на публичната помощ; 

• нередността е разкрита и коригирана от Управляващия орган 

или Сертифициращия орган, преди да е извършено каквото и да 

било плащане към бенефициента от публичната помощ. 

Изключенията за докладване на нередности от Сертифициращия 

орган до ОЛАФ не освобождават Управляващия орган от задължението 

да докладва на Сертифициращия орган тези случаи на нередност 

съгласно установената форма и ред. Тези случаи на нередност се 

докладват от Сертифициращия орган на ЦЗК. 

 

• Осчетоводяване и възстановяване на дължими суми 
 

Всички дължими суми по регистрирани нередности се 

осчетоводяват от Управляващите органи, като при възстановяване на 
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дължими суми това отново се отразява счетоводно. Управляващите 

органи уведомяват в петдневен срок Сертифициращия орган за всички 

промени в осчетоводените дължими суми по СКФ. 

При осчетоводяване на дължими суми се стартира процедурата по 

възстановяване на дългове. 

 

• Проследяване на последващите действия и корективни 

действия за подобряване на системите 
 

Този етап, заедно с предотвратяването на нередностите, са двата 

най-важни етапа от процедурата за администриране на нередности. 

Проследяването на случаите на регистрирани нередности и 

извършването на анализ за наличието на системни грешки (често 

повтарящи се и такива, които засягат системите за контрол) може до 

способства за подобряване на контролните системи и за 

предотвратяването на подобни нередности в бъдеще. 

 

4. ПРИМЕРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ 

 

Сред най-често срещаните примери за нередности може да бъдат 

посочени: 

• конфликт на интереси 

• фалшиви документи 

• липсващо съфинансиране 

• надплащане 

• предотвратени нередности 

• подозрения за нередност 

• изпълнение на инвестициите не по правилата 

• наличие на обекта на инвестицията 

• използване на обекта на инвестицията не по предназначение 

• неспазване на изискванията за публичност 

• нарушения на правилата за обществени поръчки 

• нарушение на критериите за допустимост 

• разходи извън обхвата на проекта 

• неспазване на бюджета 

• непостигане на целите на проекта 

• неспазване на крайните срокове 

• некоректно осчетоводяване 

• недопускане извършването на контрол 

• двойно финансиране  

• нарушение причинено от ръководството 
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5.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪЛГОВЕ 

 

След осчетоводяване от Управляващите органи на дължимите 

суми по регистрирани нередности се пристъпва към тяхното 

възстановяване. Тези суми съдържат национално и европейско 

финансиране. Възстановяването им има два аспекта: възстановяване 
на дължимите суми от Управляващия орган към бюджета на 
Европейската общност и към бюджета на Република България. 

Управляващият орган е длъжен да осигури възстановяването към 

бюджета на Европейската общност и националния бюджет на всички 

суми по регистрирани нередности по Оперативната програма и/или на 

всички неправомерно изплатени средства. Технически възстановяването 

се осигурява чрез приспадане на съответните суми от предстояща 

Декларация за допустимите разходи, които Европейската комисия 

следва да възстанови. Възстановяването на дължимите суми от 

Управляващия орган към ЕК, предвид избрания подход за третиране на 

дължимите суми може да се извършва: 

• след възстановяване на дължимите суми от бенефициентите 

(ако те са субект на нередността); 

• след изтичане на двугодишен период от осчетоводяване на 

дължимите суми. В този случай Управляващият орган отписва 

сумите от Оперативната програма и същевременно ги 

възстановява на Сертифициращия орган.  

Освободеният бюджет в следствие на възстановяване от 

Управляващите органи на дължими суми може да бъде договарян 

отново с проекти на бенефициенти. 

 

Възстановяване към Управляващия орган на дължимите суми 

от бенефициентите (ако те са субект на нередността) 
 

Дължимите суми по осчетоводени дългове включват главница и 

натрупана лихва. 

 

Директно възстановяване 
 

При директното възстановяване се прилага прихващане срещу 

други дължими суми от Управляващия орган към бенефициента по 

други проекти по оперативната програмата, ако има такива.  

 

Доброволно възстановяване 
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Управляващият орган прилага процедурата за доброволно 

възстановяване на дължимите суми чрез издаване на покана за 

доброволно изпълнение до бенефициента. Срокът за доброволно 

възстановяване не може да надвишава тридесет дни от датата на 

получаване от бенефициента на поканата за доброволно възстановяване. 

В случай че бенефициентът не възстанови дължимите суми в 

съответната банкова сметка и в рамките на определените крайни 

срокове, Управляващият орган пристъпва към принудително събиране 

на дължимите суми.  

 

Принудително възстановяване 
 

Управляващият орган инициира издаването на изпълнителен лист 

от компетентния съд, без водене на съдебен процес. Изпълнителният 

лист се издава на основание чл. 418 във връзка с чл. 417, т. 2 от 

Гражданския процесуален кодекс (ГПК, обн. ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., 

в сила от 01.03.2008 г.) въз основа на представен пред съответния съд 

документ или извлечение от счетоводните книги, с които се установяват 

вземанията на Управляващия орган.  

Събирането на дължимите суми от Управляващия орган след 

издаването на изпълнителен лист се осъществява съгласно реда, 

предвиден в българското законодателство.  

 

6. ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ 

 

Финансови корекции могат да бъдат осъществени от страната-

членка или от Европейската комисия. В зависимост от техния обхват 

финансовите корекции могат да бъдат класифицирани като:  

• индивидуални корекции по определени проекти или  

• корекции на база процент (“flat rate” corrections).  

Финансовите корекции на база процент се осъществяват на база на 

анализа на резултатите от проверка на представителна извадка от общия 

брой проекти, който е потвърдил наличието на системна грешка. 

Финансовите корекции са регламентирани в чл. 98 от Регламент на 

Съвета 1083 от 2006 година. 

Техниката за възстановяване на дълговете към Европейската 

комисия, включително наложените финансови корекции, е чрез 

приспадане на съответната сума от Декларация за допустимите разходи, 

които ЕК следва да възстанови на Република България. 

 

 

 



 74

Финансови корекции, наложени от страната членка 
 

В следствие на констатирани нередности Управляващият орган 

налага финансови корекции, които се състоят във възстановяване на 

Европейската комисия на съфинансирането от СКФ по 

нередния/нередните проекти. При тези финансови корекции 

освободеният бюджет, в следствие на възстановяване на средствата, 

може да се използва отново за тази оперативна програма с определени 

изключения. 

 

Финансови корекции, наложени от Европейската комисия 

 

Изключване на осъщественото съфинансиране от СКФ по 

съответната програма се извършва в резултат на констатирани: 

• сериозни слабости в управленската и контролна система; 

• наличие на разходи по нередности, включени в сертифицирана 

декларация за разходите; 

• Управляващият орган не е изпълнил своите задължения за 

извършване на изискваните финансови корекции във връзка с 

разкрити в операции или оперативни програми нередности. 

Възстановяване на сумите на Европейската комисия по тази 

процедура се осъществява в рамите на 2 месеца от издаване на 

нареждането на ЕК. В общия случай, освободеният бюджет при тези 

финансови корекции (в следствие на възстановяване на средствата) не 

може да се използва отново за тази оперативна програма. 

 

7. ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 

Една от възможните препоръки е да бъде направена законова 

регламентация, на базата на която Агенцията за събиране на 

държавните вземания да администрира процедурата по събиране на 

частните държавни взимания на Управляващите органи и другите 

органи, участващи във финансовото управление и контрол по 

европейските програми, по които има издаден изпълнителен лист. Това 

ще доведе до по-висока ефикасност и ефективност на процеса на 

събиране на вземанията по програмите на Европейския съюз. 

Бенефициентите по програмите на ЕС се разглеждат като 

потенциални изпълнители на успешни проекти, а не като потенциални 

извършители на нередности. В този смисъл те следва да бъдат 

подпомагани от органите, участващи във финансовото управление и 

контрол на фондовете на ЕС, за да бъдат избягвани случаите на 
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нередности и за да се осигури висока усвояемост на средствата от 

Европейския съюз за Република България. 

Допълнителна и подробна информация за основните финансови 

инструменти от Европейския съюз може да бъде намерена на следните 

интернет страници: 

http://ec.europa.eu/dgs/olaf/legal/index_bg.html 

http://afcos.mvr.bg/default.htm 

www.eufunds.bg 
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Индикатори за измама при разходване на 
средства, предоставени от Европейския съюз 

 

Катя Жатова 
 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Измамата е престъпно явление, което съпътства нормалния бизнес. 

Проявява се в две направления. От една страна, тя  се проявява в 

отношенията между бизнес партньорите, от друга страна – в 

отношението към потребителите (клиентите). Съществуват различни 

класификации на измамата.  

 

В зависимост от предмета (обекта) на измама: 

• измами, свързани с парични средства; 

• измами с материални запаси и активи; 

• с вземания и разходи; 

• застрахователни измами; 

• инвестиционни измами. 

 

В зависимост от начина (средствата) за осъществяване на 

измамата: 

• компютърни и интернет измами; 

• измами с финансови отчети; 

• данъчни измами. 

 

В зависимост от етапа на даден процес (дейност) измами 

съществуват: 

• при подготовка за започване на дейността и договаряне; 

• при изпълнение на дейността (процеса); 

• при отчитане и изготвяне на финансови отчети; 

• при плащанията. 

 

С влизането на Република България в Европейския съюз и 

използуването на европейски средства, страната ни се явява 

бизнеспартньор на множество юридически и неформални организации, 

участващи в реализацията на проекти и програми, финансирани от 

Европейския съюз. 

 Членството на страната в Европейския съюз поражда задължение 

за  защитата на финансовите интереси на Европейските общности, което 
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е отразено и в Договора за Европейската общност. Съгласно чл. 280 от 

същия държавите-членки се задължават да приемат и прилагат едни и 

същи мерки за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО 

и собствените им финансови интереси. В тази връзка през май 2007 

година правителството приема актуализиран вариант на Стратегия за 

борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските 

общности. 

Стратегическите цели, които българското правителство си поставя 

в областта на защитата на финансовите интереси на ЕО, са: 

• осъществяване на ефективна превенция и противодействие на 

измамите, злоупотребите, неефективното управление или 

използуване на средства на Европейския съюз; 

• разкриване и преустановяване на измамите, злоупотребите, 

неефективното управление или използуване на средства и 

имущество, принадлежащо на ЕС, или предоставени на 

българската държава от фондове и по програми на ЕС; 

• изграждане на общ подход за предотвратяване и борба с 

корупцията в държавните институции и повишаване на 

доверието към тях, въз основа на Националната стратегия за 

противодействие с корупцията; 

• постигане на висока степен на защита на финансовите интереси 

на ЕС – като краен резултат. 

С оглед изпълнението на Стратегията на правителството е 

необходимо познаване на мотивите за измама, средата, даваща 

възможност за измама, индикаторите за измама, начините за 

предотвратяване, както и възможността за наказания при реализирана 

измама.  

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗМАМА 

 

Определението за измама е дефинирано с следните документи: 

• Наказателния кодекс – чл. 209, чл. 212; 

• Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор 

(Обн. ДВ, бр.21 от 10.03.2006 година) – § 1, т. 6 от Допълните 

разпоредби; 

• Конвенция за защита на финансовите интереси на 

Европейските общности от 1995 година. 

По смисъла на чл.1 от Конвенцията за защита финансовите 

интереси на Европейските общности, изготвена въз основа на чл. К.З от 

Договора за Европейския съюз, измамите, засягащи финансовите 

интереси на Европейските общности, съставляват: 
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По отношение на  разходи – всяко умишлено действие или 

бездействие, свързано с: 

• използването или представянето на фалшиви, грешни или 

непълни изявления или документи, което води до злоупотреба 

или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на 

Европейските общности или от бюджети, управлявани от 

името на Европейските общности;  

• укриване на информация в нарушение на конкретно 

задължение, със същия резултат; 

• използването на такива средства за различни цели от тези, за 

които те първоначално са били отпуснати. 

 

По отношение на приходи – всяко умишлено действие или 

бездействие, свързано с:  

• използването или предоставянето на фалшиви, грешни или 

непълни изявления или документи, което води до 

неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на 

Европейските общности или бюджетите, управлявани от името 

на Европейските общности;  

• укриване на информация в нарушение на конкретно 

задължение, със същия ефект;  

• злоупотреба на правомерно получена облага, със същия ефект.  

 

ІІІ. ОБЕКТ НА ИЗМАМА 

 

Обектът на измама са средствата, предоставени от Европейската 

общност. 

 

ІV. СУБЕКТИ НА ИЗМАМА 

 

Субектите на измама са: 

• управляващи органи (техни служители) на средства по 

европейски фондове и програми; 

• междинни звена (техни служители); 

• бенефициенти (техни служители); 

• изпълнители (техни служители). 

 

V. ПРИЧИНИ, ВОДЕЩИ ДО ИЗМАМИ 

 

Основните причини, водищи до извършването на измами могат да 

се придставят обобщено в две основни линии: 
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А)  По отношение на извършителя: 

 

• извършителят на измамата смята, че тя няма да бъде разкрита 

или че няма да се докаже; 

• извършителят на измамата се нуждае от средства или смята, че 

със средствата от измамата ще подобри икономическото си 

състояние;  

• обикновено е налице комбинация от посочените по-горе 

причини. 

 

Б)  Благоприятни условия на средата:  

 

• некомпетентно управление на средствата;  

• наличие на некомпетентни служители или податливи на 

корупционен натиск в управляващите органи;  

• недостатъчен контрол на всички нива на усвояване;  

• прекалено доверие;  

• политически натиск. 

 

VІ. ЕТАПИ И ДЕЙНОСТИ ПО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА, 

НА КОИТО СА ВЪЗМОЖНИ ИЗМАМИ 

 

Етапите и дейностите по усвояване на средства от фондовете на 

Европейския съюз могат да бъдат систематизирани, както следва: 

• избор на проекти;  

• подготовка за договаряне и в хода на самото договаряне; 

• изпълнение на предмета на договаряне; 

• осчетоводяване на разходи (приходи) по изпълнението; 

• плащания; 

• липса на информация относно приети проекти, утвърдени 

бенефициенти, резултати от изпълнението и така нататък. 

 

VІІ. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМАМА 

 

Индикаторите за измама могат да бъдат систематизирани в четири 

основни групи: индикатори за измама при избор на проекти, индикатори 

за измама при подготовка за договаряне; индикатори за измама при 

изпълнението и индикатори за счетоводни измами. 

 

А) Индикатори за измама при избор на проекти 
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• Избор на критерии за оценка на проекти, ограничаващи 

конкуренцията или даващи възможност за кандидатстване само 

на определени изпълнители и бенефициенти 

 

Появата на този индикатор е възможна при управляващите органи. 

Във връзка с този индикатор се извършват проверки относно 

съответствие на избраните критерии за оценка на проектите с 

програмата. Извършват се и проверки относно достатъчността  на 

информацията в публичното пространство за критериите за избор на 

проекти, както и възможната информация относно критики към 

критерии за избор и оценка на проекти, възможност за конфликт на 

интереси при избора на бенефициенти и изпълнители и така нататък.   

 

Б) Индикатори за измама при подготовка за договаряне 

 

Средствата от европейски фондове и програми се предоставят на 

държавата. Управляващите органи на тези средства и част от 

бенефициентите са държавни органи и по силата на чл.7 и чл.14, ал. 4 и 

ал. 5 при избор на изпълнители те са задължени да прилагат Закона за 

обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени 

поръчки (Обн. ДВ, бр. 84 от 2004 година; поправка в ДВ, бр. 93 от 2004 

година; изменение и допълнение в ДВ, бр. 59 от 2005 година и ДВ, бр. 

53 от 2006 година). 

За бенефициенти, които не се явяват възложители, условията и 

редът за определяне на изпълнители се определят съгласно 

Постановление на Министерски съвет №55 от 12.03.2007 година “За 

условията и реда за определяне на изпълнител от страна на 

бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от 

Структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на 

Европейския съюз” (Обн. ДВ, бр. 24 от 2007 година). В постановлението 

условията и редът за договаряне са адекватни на тези на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП).  

Измамите при подготовка и договаряне са свързани с нарушения 

на ЗОП и ПМС № 55. В тази връзка индикатори за измама следва да се 

търсят в нарушенията на тези нормативни документи. 

 

• Непровеждане на процедура по Закона за обществените 

поръчки е индикатор за измама 

 

Зад това нарушение биха могли да се крият следните причини – 

умисъл или непознаване на нормативната уредба, конфликт на 
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интереси, корупционна схема, политически натиск, икономически 

интереси на определени групировки, свързани по някакъв начин с 

възложителя на доставката (услугата). Всичко това подлежи на 

проверка и доказване. 

При подготовка за договаряне индикаторите за измама са 

обвързани с подготовката на документацията за откриване на процедура 

по Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки или конкурс по  Постановление на Министерски 

съвет № 55. 

 

• Стойността на поръчката се определя така, че отделните 

изпълните да могат да си поделят или редуват офертите 

• Разделяне и групиране на дейностите (доставките) така, че 

новите стойности да са под изискуемите прагове на Закона за 

обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки или конкурс по  Постановление на 

Министерски съвет № 55 и избягване на прилагането им 

 

С горните действия са нарушени изискванията на чл. 15, ал. 5 и ал. 

6 на Закона за обществените поръчки, а именно:  

ал. 5 “Изборът на метод за определяне на стойността на договора 

за обществена поръчка не трябва да се използува с цел заобикаляне на 

прилагането на закона”; 

ал. 6 “Не се допуска разделяне на обществената поръчка с цел 

заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно 

строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение 

за ползване като самостоятелен обект”. 

 

• Неадекватни или непрецизно извършени оценки на 

потребности от услуги 

• Специфициране на стоки, които не са необходими или са в 

повече от необходимите 

 

При посочените случаи формално е спазено изискването на чл. 28, 

ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, съгласно който 

документацията за участие в процедура следва да съдържа техническа 

спецификация, но горните два индикатора са условия за увеличение на 

разходите и предпоставка за теглене на средства. Още при подготовката 

на договарянето се създава предпоставка за ощетяване на бюджета на 

Европейския съюз. На по-късен етап това води до нанасянето на щети 

на бюджета на ЕС.  
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Ако договорът за обществена поръчка е строителство, то чл. 15, ал. 

7 от Закона за обществените поръчки постановява, че “При определяне 

стойността на договор за строителство не се допуска включването на 

доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.” 

 

• Дефиниране на изисквания за доставка така, че само 

определени изпълнители или доставчици да могат да ги 

изпълнят 

• Пускане на обява за възлагане на обществена поръчка към 

предпочитани или избрани изпълнители и доставчици. 

Предметът на обществената поръчка не предполага процедура 

на договаряне и процедура на състезателен диалог 

 

В посочените случаи е нарушено изискването на чл.17, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки, а именно “Възложителите нямат право 

да включват в решението, обявлението или документацията условия и 

изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават 

участието на лица в обществените поръчки.” Наред с това е нарушен и 

принципа на Закона за обществените поръчки за свободна и лоялна 

конкуренция (чл. 2, ал.1, т. 2 и т. 3). 

 

• Консултиране с предпочитани изпълнители (доставчици) 

относно изисквания и спецификации, след което същите са 

участници в процедурата 

 

Това предполага възможност на консултиращата организация да 

изготви така спецификациите, че да спечели договора. Може да се смята 

и за конфликт на интереси и за даване на предимство.  

Нарушен е чл. 32, ал.1 от Закона за обществените поръчки, според 

който “Техническите спецификации трябва да дават възможност за 

равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата 

и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.”  

 

• Загубени, поставени на неправилно място или променени 

тръжни предложения 

• Променени котировки на цени 

 

В случая е нарушен чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки. Необходимо е да бъде извършена обстойна проверка на 

мотивите за промяна на цените. 
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• Подадени и допуснати до конкурс оферти без адреси или с 

адресати, които са сходни с тези на служител, работещ в 

организацията “възложител” 

 

В този случай следва да се извърши обстойна проверка за наличие 

на конфликт на интереси и дали са спазени законовите изисквания за 

неговото регулиране. 

 

• Пристрастни критерии за оценка 

• Манипулиране на оценките на кандидатите 

 

В този случай следва да се анализира методиката за определяне на 

оценката, за нарушения или заобикаляне на изисквания на същата.  

 

• Съмнително дисквалифициране на изпълнител ( доставчик) 

• Неоснователно отстраняване на кандидати (чл. 46 до чл. 53а от 

ЗОП) 

• Неоснователно отстраняване на оферти (чл. 54 до чл. 63 от 

ЗОП) 

• Непълен или неподписан протокол от работата на комисията 

• Наличие на особено мнение, което не е мотивирано или 

мотивите не са разгледани 

 

В последния случай е извършено нарушение на чл. 36, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки, според който “Решенията на 

комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на 

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено 

мнение и писмено излага мотивите си.”  

 

• Поставяне на допълнителни изисквания от възложителя преди 

сключване на договора, в резултат на което спечелилият се 

отказва 

 

Това е нарушение, извършено от възложителя, което има за цел 

отстраняването на спечелилия кандидат и подписване на договора с 

удобен на възложителя участник. 

 

• Класираният на първо място кандидат неоснователно оттегля 

офертата си и поръчката е възложена при по-висока цена 
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Това действие обикновено се извършва от участници в 

процедурата в резултат от предварителни уговорки между няколко 

участници, които се групират с цел манипулиране на цената  или други 

условия на процедурата. 

 

• Възлагане на договора на новосъздадена фирма 

 

Когато възложителят на обществената поръчка в документацията 

не поставя изисквания относно възможности на кандидатите 

(технически, кадрови и други), възлагането на изпълнението на 

новосъздадена фирма предполага, че: фирмата е създадена от 

възложителя или близки до него лица; целта на фирмата е теглене на 

средства, например авансово плащане и неизвършване на работата. 

 

• Изпълнители, които не са спечелили търга, впоследствие стават 

подизпълнители 

• Съществени различия между сключения договор и 

предварителния договор 

• Множество анекси към основния договор, променящи 

предварителните условия 

• Разминаване на дати на документите 

 

Изброените случаи са много ясни индикатори за измама. В 

нередки случаи датите в различните документи също могат да са 

индикатор за измама. Така например, може да бъде проведен конкурс за 

възлагане на обществена поръчка по чл. 2, ал. 1 от НВМОП, която 

изисква наличие на три оферти, авансът по договора е платен на 20-то 

число от месеца; входящите номера на офертите са от 23-то число; 

датата на договора е от 24-то число; а дата на заповедта за избор на 

изпълнител е с дата 27-мо число. Всичките описани действия са 

извършени в рамките на един месец. 

 

В) Индикатори за измама при изпълнението 

 

• Служители на възложителя извършват (възмездно) дейности от 

обхвата на задълженията на възложителя; 

• Възложителят подпомага финансово изпълнителя; 

• Липсва контрол при изпълнението; 

• Неправилно удостоверяване от изпълнителя или доставчика по 

отношение на етапа на завършване на договора или доставката; 
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• Предоставяне на услуги или материали (стоки), които не 

отговарят на изискванията на договора (поръчката); 

• Приемане на качество на материал (стока) без сертификат на 

производителя или продавача; 

• Пропуснати срокове за предявяване на претенции от 

възложителя; 

• Освобождаване на гаранция преди изтичане на гаранционния 

срок; 

• Възлагане на възмездни поправки в гаранционен срок. 

 

Г) Индикатори за счетоводни измами 

 

• Осчетоводяване на разход без наличие на документи или при 

наличие на документи, но с невярно съдържание; 

• Осчетоводяване на разходи, допустими по проекта, но 

фактически неосъществени; 

• Осчетоводяване на разходи за материали (стоки) и услуги с 

цени, отклоняващи се значително от обичайните (пазарните) 

цени; 

• Осчетоводяване на разходи за амортизации на дълготрайни 

активи: 

o с ускорен амортизационен срок; 

o на активи, които не са участвали пряко в 

изпълнението; 

o на активи, участвали частично, а разходите за 

амортизация са осчетоводени за пълно участие; 

• Осчетоводяване на разходи за закупени активи със съмнително 

качество или втора употреба; 

• Платено е повече от договореното; 

• Платено е изцяло преди изпълнението на договора; 

• Безпричинно е забавено плащането. 

 

Това са част от най-често срещаните нарушения, които са 

установявани при внезапни и планирани одитни проверки. Разбира се, 

възможно е наличието или появяването на нови видове измами и в тази 

връзка е изключително важно осъществяването на постоянен и 

ефективен контрол, както и прилагането на поредица от мерки с 

превантивен характер срещу подобни нарушения на националното и 

европейското законодателство.  
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Наказателно-процесуални въпроси при 

разследване на престъпления срещу финансовите 
средства на Европейския съюз 

 

Петър Раймундов 

 

 

І. Увод 

 

В Наказателния кодекс са указани престъпленията, които могат да 

увредят финансовите интереси на Европейската общност. Това са 

съставите по чл. 248а, 254б, 202, ал.2, 212, ал.3, 255-260, 308-310 и 316 

от НК.  

Само два от посочените състава са формирани като новосъздадени 

престъпления – тези по чл. 248а и чл. 254б от НК. Всички останали 

съставляват специализирани нови състави към съществуващи 

престъпления. Специалното на тези състави е, че имат пряк или 

опосреден обект на защита парични средства, финансови интереси и 

имущество, принадлежащи на Европейския съюз и неговата финансова 

система. 

 

1. За разлика от Наказателния кодекс, в Наказателно-процесуалния 

кодекс (НПК) не съществуват изрични разпоредби, уреждащи 

разследване на престъпления, с предмет финансови средства на 

Европейския съюз. Престъпленията по Наказателния кодекс, които 
увреждат финансовите интереси на Общността, се разследват по 
реда, предвиден за всички останали престъпления. Все пак, обаче, 

тези престъпления имат определена специфика. Тя се изразява в 

принадлежността на финансовите средства към организации със 

седалище извън територията на Република България. Това е 

чуждестранният (международният елемент) в засегнатото материално 

отношение. Във връзка с това е възможно престъплението или 

престъпленията срещу финансовите интереси на Европейската общност 

да бъдат извършени не само в Република България, но и в други страни. 

Възможно е също така престъплението със същия предмет да е 

започнало на територията на една страна, да е продължило в друга и да 

е приключило в трета страна.  

Тази специфика при осъществяването на престъпленията, които са 

с предмет финансови средства на Европейската общност, поставя за 

решаване редица наказателно-процесуални въпроси, които не са 

директно уредени в НПК. Най-същественият от тези въпроси е за 
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доказателственото значение на писмените документи, създадени на 
територията на различни държави и процесуалната възможност за 
тяхното непосредствено използване за нуждите на наказателното 
преследване във всяка отделна страна, включително и в България. 

Все пак в Наказателно-процесуалния кодекс съществуват някои 

разпоредби, които са приложими при разследване на престъпления с 

международен елемент, включително и с предмет финансови средства 

на Европейската общност. 

Преди да бъдат разгледани тези разпоредби и тяхната връзка с 

разследването на горепосочените престъпления е необходимо да бъдат 

посочени някои общи особености на НПК със значение по 

разглежданата материя. 

 

2. Макар и обявен за нов Наказателно-процесуалният кодекс, 

приет през 2005 година, е възпроизвежда 90 % от текстовете на НПК от 

1974 година, но под друга номерация. Възпроизвеждайки на практика 

изцяло предходния закон, НПК от 2005 година възпроизвежда и 

неговата философия и дух. 

Ако се анализират най-общо нормите на НПК от 1974 година, 

могат да бъдат констатират следните особености. 

2.1. Въпреки че е бил създаден в условията на тоталитарно 

(еднопартийно) управление, по своите конкретни разрешения, като 

условия и ред за провеждане на наказателното преследване и за 

прилагане на наказателната отговорност, НПК от 1974 годинае бил 

прекалено либерален закон. Положението се обяснява с ниския праг 

на обичайната и перманентна престъпност, както и абсолютната 

практическа възможност на държавата да се справи с всяко 

престъпление и неговия извършител. Борбата срещу престъпността е 

била значително улеснена и от конституционно закрепеното положение, 

че органите на МВР, следствието, прокуратурата и съда са били 

подчинени на една политическа сила и са изпълнявали безпрекословно 

нейните партийни и конкретни (фактически) решения. При 

тогавашното конституционно устройство, държавата без особени 

затруднения си е позволила създаването и приемането на един 

прекалено демократичен закон, който е неадекватен на сегашните 
условия и поради това е недостатъчно ефективен. 

2.2. Либерализмът на НПК от 1974 година по отношение на 

неговото действие в България е бил съчетан с една преднамерена 

изолираност от външния свят по направление международно 

сътрудничество и взаимодействие в борбата с престъпността. Ако се 

направи един паралел на НПК с НК, може да бъде направена 

констатация, че материалният закон (още в 1968 година) е отишъл 
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много по-напред в регламентацията на условията за неговото 

приложение по отношение на престъпления, съдържащи международен 

елемент – чл. 4, 5, 6, 7 и 8 от НК. За тези специфични положения 

относно приложението на НК (за случаи с международен елемент), 

липсва адекватна регламентация в НПК от 1974 година. 

Съществуващата регламентация – чл. 4, ал.1 и 2 от НПК от 1974 година, 

по съдържанието си не сочи към международно сътрудничество в 

борбата с престъпността, а на противопоставяне от страна на България с 

диаметрално противоположни законодателни решения. 

2.3. Посочените особености на НПК от 1974 година (т. 1 и 2), с 

известни смекчения, са пренесени като недостатъци и в НПК от 2005 

година. 

Най-същественият недостатък и на двата процесуални закона 
е, че те не предвиждат бързи и опростени процесуални форми за 
валидиране на доказателствата, възникнали в чужбина, когато те 
са необходими за нуждите на наказателното производство в 

България. При тази хипотеза НПК от 2005 година предвижда тромав и 

бавен път на съдебната поръчка. Парадоксално остава положението, че 

и след интеграцията на България в ЕС и НАТО (две солидни 

международни организации) процесуалният закон не предвижда 

ускоряване и олекотяване на процедурата за предаване, приемане и 

зачитане на доказателствата, възникнали извън пределите на страната, а 

отново предвижда само съдебна поръчка. Или с други думи – 

престъпният свят си предава необходимата информация по електронен 

път почти мигновено, докато НПК от 2005 година осигурява 

обвинителната информация (уличаващите доказателства) с 

изключително бавна скорост. Очевидно е кой ще има приоритет в 

процесуалната борба между осигуряването на уличаващите 

доказателства и тяхното неутрализиране. Очевидно е също така, че това 

няма да бъдат държавните органи, водещи борба с престъпността, а 

техните опоненти. Всичко това може да постави страната в крайно 

деликатно положение, когато се окаже, че поради консервативните си и 

мудни вътрешни процесуални разрешения, определена престъпна група, 

започнала престъпната си дейност в някоя европейска страна и 

продължила престъпната си дейност в България, не е била своевременно 

и адекватно разобличена и наказана за цялостната си престъпна 

дейност. Последиците могат да бъдат не само от морално естество, но 

да имат и чисто икономическо негативно измерение. 

 

ІІ. Норми в НПК от 2005 година с отношение към 

разследването на престъпленията срещу финансовите 
интереси Европейската общност 
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1. Използване на документ на чужд език – по чл. 134 от НПК. 
Разпоредбата е в общата част на НПК. Това означава, че тя се прилага, 

както от съда, така и от органите на досъдебното производство. От това 

следва, че документ на чужд език може да бъде представен като 

доказателство, както в съдебно заседание, така и при разследването в 

досъдебната фаза. Единствено изискване, което поставя закона при 

представяне на документ на чужд език е, той да бъде придружен със 

заверен превод на български език или за неговия превод следва да бъде 

назначен преводач. Очевидно е, че от гледна точка на произхода и 

съдържанието на документа, законодателят не е поставил формални, 

непреодолими условия за неговото ползване в наказателния процес. 

Разпоредбата на чл.134 от НПК не забранява използването на 

документ, който е съставен на чужд език. Това правило следва да се 

прилага по-либерално. 

В тази връзка в следствената практика е възникнал въпросът 
каква е доказателствената стойност на материали и документи, 

събирани при извършени проверки на служители от ОЛАФ в 

страните-членки на Европейския съюз и предоставени на 
българските власти. Като възможни документи са посочени: писмени 

обяснения на лица, извадки от регистри на юридически лица, 

оригинални бланки (празни или оформени като съдържание и 

авторство), оригинали или копия за извършени сделки, за извършени 

плащания, за получаване и предаване на стоки, материали или 

ценности, протоколи, фактури и други първични документи с 

удостоверителен характер, както и писмени заключения на длъжностни 

лица, експерти или на комисии, комитети и други колективни органи 

относно характера на констатирани нарушения с правна квалификация и 

установени извършители – т.е. документи, които имат удостоверителен 

характер, но съставляват правни изявления (становища) по 

приложението на правни норми извън съдебните актове. 

На тази основа могат да се направят две основни разграничения на 

вида на горепосочените документи по тяхното правно уреждане от 

законодателството на Република България. 

 

А. Документите, които отразяват констатация за възникването, 

съществуването и размяна (движението) на стоково материални или 

парични ценности, съставляват първични удостоверителни 

документи. Такива са всички констативни протоколи, приемателно-

предавателни протоколи, фактури, приходно-разходни касови ордери, 

платежни нареждания и други платежни документи, включително 

фискални бонове и разписки.  
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Първичните удостоверителни (установяващи) документи, които 

отговарят на нормативните изисквания за тяхното съставяне и от 

външна страна няма белези за упражнено външно въздействие върху 

тяхното съдържание и авторство, имат на общо основание пълна 

доказателствена сила до тяхното опровергаване (т.е. до доказване на 

обратното). 

Според изискването на българския НПК доказателствата и 

средствата за тяхното установяване нямат предварително определена 

сила. Ако такъв документ от категорията на горепосочените бъде приет 

като доказателство или доказателствено средство от компетентните 

разследващи органи, той подлежи на общо основание на проверка както 

по инициатива на разследвания, така и служебно, ако има възражения 

или други основателни причини за това – т.е. приетият първичен 

удостоверителен документ от българските разследващи органи е 

подчинен на същия режим, както и съответния (аналогичен) вътрешен 

документ. 

 

Б. Документите, които съставляват правна оценка 
(заключение, становище или друго волеизявление с правен характер) не 

са задължителни за разследващите органи и съда. Те се преценяват като 

индиция за необходимостта от проверка на определени факти, но никога 

сами по себе си тези документи не са доказателство за верността на 

направените в тях изводи, оценки и заключения.  

На аналогичен режим по вътрешното ни законодателство при 

осъществяване на наказателна отговорност са подчинени актовете за 

финансов начет, ревизионните актове, заключенията на експертизи 

(еднолични и колегиални), заключенията на специализирани органи по 

наличието или липсата на определено право, задължение или 

правоотношение и други. 

Тези документи не се ползват с презумптивна доказателствена 

сила, а коментираните в тях обстоятелства и факти подлежат на 

проверка и установяване, включително и със съответната 

професионална експертиза, но назначена и изслушана от разследващия 

орган или съда, по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. 

Допустимостта на горепосочените документи се преценява на 

общо основание от компетентните органи, доколко същите документи 

имат връзка с предмета на доказване и доколко са необходими за 

доказването, т.е. тези документи на общо основание са подчинени на 

режима, установен на всички документи, включително и българските. 

Както по начало законът изключва каквато и да е предопределена 

сила на доказателствата, така също липсва и забрана (а напротив – 

съществува задължение) за компетентните органи да установят 
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обективната истина със средствата и по реда, предвиден в Наказателно-

процесуалния кодекс. Приетите документи от ОЛАФ, които са 

относими, допустими и необходими, могат да се третират като 

доказателство или доказателствено средство по вътрешното 

законодателство. 

Те подлежат на проверка по предвидения ред в Наказателно-

процесуалния кодекс, наред с всички останали доказателства и това е 

достатъчна гаранция за тяхната законосъобразност и достоверност.  

Обратното становище по същия въпрос, макар и да се опира на 
чл. 471 и чл. 475, ал. 1 от НПК, не е абсолютно относимо за всички 

случаи, които са възможни на практика. 
Ако в съдебната фаза на процеса защитата на подсъдимия 

представи оригинален първичен документ за станало плащане от 

чужбина по някои от задълженията, които са предмет на обвинението, 

възниква въпросът може ли на законово основание да се откаже 

приемането на документа като доказателство по делото. Очевидно – не. 

Единственото действие, което съдът ще бъде задължен да направи, е да 

се убеди в редовността и истинността на документа. Но това не е въпрос 

на допустимост на документа като доказателство за станалото плащане, 

а въпрос за неговата външна (формална) редовност, както и за неговото 

съответствие с действителното положение. Тези въпроси възникват не 

само спрямо един документ, издаден в чужбина. Всеки издаден в 

страната документ може да бъде оспорван и проверяван по предвидения 

ред в НПК относно неговата законосъобразност и истинност. Това, 

обаче, не означава предварителна недопустимост на документа поради 

процесуална забрана. Следователно, на защитата на подсъдимия не 

може да се откаже основателно приемането на един документ за станало 

плащане в чужбина, представен директно в съда, само защото не е 

получен по реда на съдебната поръчка.   

Ако същият документ бъде представен в хода на досъдебното 

производство, след привличането на обвиняемия в това му качество, 

разследващият орган, както и прокурорът също не биха могли 

основателно да откажат приемането на документа и неговата проверка. 

В обратния случай биха нарушили правото на защита на подсъдимия и 

по-специално – правото му да представя и да иска проверка на 

представените доказателства. 

След като за посочените две хипотези не съществуват основателни 

законови аргументи да не бъдат разрешени по типичния начин – 

директно събиране и директна проверка на събраните доказателства 

(чужд документ) следва да се приеме, че разпоредбите на чл. 471 и чл. 

475 от НПК, предвиждащи съдебната поръчка като процесуално 
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средство за двустранна размяна на доказателства, нямат 
универсално и абсолютно действие. 

Международното наказателно процесуално право, част от което е 

реципирано в НПК и Закона за екстрадицията и европейската заповед за 

арест, не предвижда императивна определеност и абсолютна 

задължителност на процесуалните форми за обмен на доказателствени 

материали. Напротив – съгласно чл. 476, ал.1 от НПК, поръчката за 

международна правна помощ може да бъде изпълнена по реда, 

предвиден в:  

а) българските закони;  

б) международен договор, по които страна е Република България;  

в) закона на другата държава или  

г) статута на международния съд.  

А съгласно чл. 478, ал.4 от НПК, доказателствената сила на 

процесуалното действие в молещата държава, извършено в съответствие 

с националното й законодателство, е приравнена с доказателствената 

сила на действието, извършено от български орган.
7
 В посочените две 

разпоредби се наблюдава равнопоставена алтернативност на 

процесуалните форми за обмен на доказателства – чл. 476, ал. 1 от НПК 

и приравняване на доказателственото значение на процесуалните 

действия, извършени в чужбина с тези, извършени в Република 

България – чл. 478, ал. 4 от НПК.  

Очертаната тенденция в международното сътрудничество е към 

сближаване на правните системи на държавите-членки на Европейския 

съюз в общ план, и в частност – неизбежно сближаване и уеднаквяване 

в способите за информиране, изпращане (получаване) и проверка на 

доказателствени материали, необходими за наказателния процес. Като 

неизбежен финал на тази тенденция ще бъде създаването на единен 

европейски регламент за събиране, проверка, изпращане (получаване) 

на доказателства между държавите-членки на Европейския съюз. 

Стожерът на този регламент трябва да бъде запазване на 

доказателственото значение на доказателството, независимо от това 
къде е възникнало, кой го е събрал и кой ще го оценява, ако са 
спазени предвидените за това правила. 

До тогава, обаче, националните правоприлагащи органи следва да 

търсят по-прагматични форми за запазване, зачитане и използване на 

                                                 
7
 Разпоредбата на чл.  478, ал. 4 от НПК съставлява рецепция на чл. 26, ал.1 от Конвенцията за 

трансфер на производства по наказателни дела на Съвета на Европа, ратифицирана и приета със 

закон от Република България на 28.01.2004 година, ДВ, бр. 11/2004 година, в сила от 01.07.2004 

година. Не е ратифицирана ал. 2 на чл. 26 от същата конвенция относно признаването на ефекта 

на прекъсване на давността от валидно завършеното процесуално действие в молещата държава. 
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доказателствената сила на доказателства, които имат трансгранична 

същност. Такива форми могат да бъдат едностранни и двустранни 

проверки на законосъобразността и достоверността на съответните 

документи. Установят ли се тези критерии за трансграничното 

доказателство, няма да има съд, който би отказал зачитането на тези 

доказателства.  

 

2. Международна правна помощ. Общи положения 
 

Съгласно чл. 471, ал. 2 от НПК, международната правна помощ 

(МПП) включва: връчване на документи; действия по разследването; 

събиране на доказателства; предоставяне на информация; други форми 

на правна помощ, ако са предвидени в международен договор, по който 

Република България е страна или са установени при условията на 

взаимност.
8
 

От съдържанието на разпоредбата е видно, че формите на МПП не 

са императивно и изчерпателно установени. Посочени са само най-

типичните от тях, като същевременно Наказателно-процесуалният 

кодекс препраща към международните договори или двустранните 

споразумения, по които страна е Република България. За 

международните договори важи изискването Република България да е 

страна по договора. За двустранните споразумения важи принципът на 

взаимност, който следва да е съобразен при тяхното сключване.  

В чл. 475 от НПК не са посочени други форми на 
международна правна помощ, когато Република България е 
молеща страна, от което следва, че ще се приложат формите, 
посочени в чл. 471, ал. 2 от НПК. 

Ако се анализират отделните форми на международна правна 

помощ, посочени в чл. 471, ал. 2 от НПК, може да се констатира, че е 

допусната определена законодателна непрецизност. “Събирането на 
доказателствата” е изведено като отделна (самостоятелна) форма на 

международна правна помощ, наред с “действията по разследването”, 

въпреки че събирането на доказателствата е най-типичната цел и 

естествена последица на действията по разследването. Съпоставени 

двете понятия “действия по разследването” и “събиране на 

доказателствата” се намират в съотношение на средство към определен 

резултат. От това следва, че е било достатъчно посочването само на 

действията по разследването като форма на международна правна 

                                                 
8
 Нормата на чл. 471, ал. 2 от НПК е заимствана от чл. 3 и 5 от Европейската конвенция за 

взаимопомощ по наказателноправни въпроси, обнародвана в ДВ, бр. 39/1994 година, но не ги 

възпроизвежда изцяло. 



 95

помощ, за да се постигне на практика и логично последващият резултат 

от същите действия, а именно – събирането на доказателства. 

 Същевременно са пропуснати много практически необходими 

форми на международна правна помощ, каквито би могло да бъдат 

проверки на доказателства, възникнали в замолената страна, 

назначаване и извършване на експертиза (пак в замолената страна), 

следствен експеримент и други. За да бъде практически обезпечен и 

ефективен наказателният процес в Република България, когато се води 

въз основа на доказателства, възникнали в други страни, е било 

необходимо като форми на международна правна помощ да бъдат 

законодателно посочени всички способи за събиране и проверка на 

доказателствата, предвидени в чл.136 от НПК. 

Пропускът има фундаментално естество и предвид 

интеграционните процеси в Европа би имал трайно негативно действие 

за Република България, ако не бъде отстранен. 

 

2.1. Международна правна помощ. Явяване на свидетел и вещо 

лице пред чуждестранния съд – чл. 473 от НПК 

 

С това процесуално действие се цели директен разпит на свидетел 

или вещо лице пред чуждестранни съдебни власти. Искането се прави 

от съответния орган на чуждестранните съдебни власти до лицата в 

Република България, които подлежат на разпит чрез Министерство на 

правосъдието на Република България. Основателността на искането се 

предопределя от предварително дадено уверение от молещата страна, че 

призованото лице (независимо от гражданството му) няма да бъде 

привлечено към наказателна отговорност за извършено деяние до 

призоваването му. Без наличието на такова уверение, призованото лице 

не е длъжно да се яви на разпит. Законът дава по-широка възможност на 

призованото лице да реши дали да се яви на разпит или не и тя се 

изразява в положението, че отказът (независимо от причините) не е 

свързан с прилагането на принудителни мерки. 

Когато призованите за разпит лица пред чуждестранни съдебни 

власти са задържани под стража на територията на Република България, 

въпросът за тяхното предаване се решава от съответния окръжен съд по 

местонахождението им. Условията за предаване са:  

• случаят по своето естество да може да бъде определен като 

изключителен;  

• искането да се основава на съответната писмена документация 

за делото и причинените, налагащи разпита;  

• уверение, че пребиваването в другата държава няма да удължи 

срока на задържане;  
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• съгласие (писмено) от лицето за предаване.
9
  

Липсата на което и да е от посочените условия е достатъчно да се 

откаже предаването на лицето. В тези случаи в мотивите за отказа се 

посочва кое от изчерпателно изброените условия не е налице и кои са 

обстоятелствата и фактите, които го подкрепят. 

 

2.2. Международна правна помощ. Разпит чрез видео 
конференция и телефонна конференция – чл. 474 НПК 

 

Разпитът чрез видео конференция и телефонна конференция има за 

цел молещата държава да извърши директно събиране или проверка на 

доказателства чрез съдействието на замолената държава, когато 

разпитваното лице се намира на нейна територия. 

Разликата между видео конференцията и телефонната 

конференция не е в процесуалните условия, при които тези форми на 

двустранна комуникация се осъществяват, а само в тяхната чисто 

техническа особеност. При видео конференцията двустранната връзка 

се осъществява по кабел или по електронен път чрез видео изображение 

и видео възприемане на субектите по тази връзка. При телефонната 

конференция двустранната връзка се осъществява по кабел или сателит 

чрез звук, който се възприема от субектите на тази връзка. И в двата 

случая законодателството на Република България и международното 

право предвиждат гаранции относно идентичността на разпитваните 

лица, съблюдаване изискванията и на местното законодателство 

относно допустимостта и осъществяването на разпит, както и относно 

адекватното фиксиране и съхраняване съдържанието на проведените 

разпити (чл.474, ал. 1-5 от НПК.
10

) 

Наказателно-процесуалният кодекс допуска видео конференция 

(ВК) или телефонна конференция (ТК) в Република България при 

следните процесуални условия: 

извършване на разпит на свидетел или вещо лице, което се намира на 

територията на Република България (независимо от гражданството му) 

и е дало съгласието си (чл. 474, ал. 2, т. 4), ако такава възможност е 

предвидена в международен договор, по който Република България е 

страна (чл. 474, ал.1), както и ако това не противоречи на основни 

принципи на българското право (чл. 474, ал. 1, предл. последно). 

                                                 
9
 Нормата на чл. 473, ал. 2 от НПК e реципирана от чл. 13 от Втория допълнителен протокол 

(ВДП) към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси (ЕКВНВ), 

ДВ, бр. 94/2004 година.  
10

 Разпоредбата на чл. 474, ал. 1-5 от НПК е възприета от чл. 9 и чл. 10 от ВДП към 

Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси.  
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Разпит на обвиняем е допустим само с неговото изрично съгласие 

и след двустранна договореност между съответните съдебни органи на 

Република България и другата държава – чл. 474, ал. 1. Тази 

договореност включва всички организационни, технически и финансови 

условия на съответната конферентна връзка. 

Ако ВК или ТК се извършва за нуждите на досъдебното 

производство, компетентен орган е Национална следствена служба. 

Ако ВК или ТК се извършва за нуждите на съдебното 

производство, компетентен орган за ТК е съответният равен по степен 

съд, а за ВК – компетентен орган е апелативният съд по местоживеенето 

на разпитваното лице. 

Разпитът и в двата случая се извършва пряко от съдебния орган на 

молещата страна или под негово ръководство, в съответствие с нейното 

законодателство, съгласно разпоредбите на чл. 474, ал. 4.  

ВК и ТК се извършва от съдебните органи на Република България 

по отношение на лице, което се намира в друга страна, ако 

националното местно законодателство позволява това. 

В тези случаи разпитът на свидетел, вещо лице или обвиняем се 

извършва по изискванията на законодателството на Република България 

и международните договори. 

Конкретните правила, предвидени за ВК и ТК, които се изпълняват 

на територията на Република България се прилагат и когато ВК и ТК се 

осъществяват спрямо разпитвани лица на територията на друга държава. 

Следва да се посочи, че разпитът чрез ВК или ТК, независимо дали 

се осъществява спрямо лица на територията на Република България или 

на територията на други страни, съставлява директен трансграничен 

способ за събиране и проверка на доказателства от органите на 

съдебната власт, които осъществяват наказателното преследване или 

правосъдието. Това е решителна стъпка за преодоляване на 

националните граници, особеностите на националното законодателство 

и ускоряване на наказателния процес. Необходимо е тези процесуални 

способи да се изучават и прилагат винаги, когато това е необходимо и 

възможно. 

 

2.3. Изпълнение на поръчка на друга държава или 

международен съд – чл. 476 от НПК 

 

Молбата за правна помощ и всички други съобщения от 

компетентни органи на други държави се изпълняват от българските 
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компетентни органи, независимо дали са изпратени по обикновена, 

експресна, електронна поща или факс (чл. 476, ал. 2, предлож.1.
11

). 

При съмнение в автентичността на получените материали по факс 

или електронна поща, българските компетентни органи могат да 

поискат допълнително удостоверяване на документите или да поискат и 

получат оригиналите на материален носител (чл.476, ал.2, изр. 2). 

Поръчката за оказване на международна правна помощ от 

компетентните органи на Република България се изпълнява по реда, 

предвиден в българското законодателство (чл. 476, ал. 1, пр. 1). Това е 

принципно положение, от което има няколко изключения. Поръчката 

може да се изпълни по ред, предвиден в международен договор, по 

който Република България е страна или по ред, предвиден в закона на 

друга държава или в статута на международен съд. Изключенията се 

прилагат при наличието на две кумулативно дадени условия: изрично 

искане за прилагане на съответния закон извън законите на Република 

България, както и да няма противоречие между направеното искане и 

българските закони (чл. 476, ал.1, изр. 2). 

Българските компетентни органи са длъжни да уведомят другата 

държава или международния съд за времето и мястото на изпълнение на 

поръчката, когато това е поискано (чл. 476, ал. 1, изр. 3). 

Съгласно чл. 476, ал. 4
12

 от НПК компетентни органи в Република 

България за произнасяне и изпълнение на поръчки на други държави за 
разследване чрез служител под прикритие, чрез контролирани 

доставки и трансгранично наблюдение е Върховна касационна 
прокуратура (ВКП). 

Пак ВКП е компетентният орган, който следва да получи 

незабавно информация за спешни случаи на преминаване на държавната 

граница при трансгранично наблюдение и да реши да прекрати или 

продължи трансграничното наблюдение по реда и условията на Закона 

за специалните разузнавателни средства (чл. 476, ал. 6 от НПК).  

Компетентен орган на територията на Република България да 

изпълни молби на други държави за контролирана доставка и 

трансгранично наблюдение е компетентният по местната и 

материалната подсъдност разследващ орган (чл. 476, ал. 7 от НПК). 

На територията на Република България само ВКП е 
компетентният орган, който може да създава с други държави 

съвместни екипи за разследване с участието на български прокурори 

и разследващи органи. Страни по това инцидентно договаряне за 

съвместно разследване са ВКП и съответните компетентни органи на 

                                                 
11

 Разпоредбата на чл. 476, ал. 2 от НПК е създадена от чл. 4, т. 9 от ВДП, с които е изменен чл. 

15 от ЕКВНВ. 
12 Чл.476, ал.4 НПК обединява чл.17,чл. 18 и чл. 19 от ВДП.  
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другата държава/държави. В споразумението, което може да бъде само 

писмено, се договарят характерът и предмета на съвместната 

разследваща дейност, съставът на съвместния разследващ екип с 

конкретизация на длъжностните лица, както и срока на разследване. 

Приложимото право относно дейността на съвместния екип за 

разследване е посочено в чл.476, ал.3
13

 – международните договори, 

условията на споразумението и законодателството на РБ, при условията 

на допълване и безпротиворечивост.  

Приложимото право на територията на РБ по изключение е 
националното законодателство на органа, който извършва 

разследване чрез служител под прикритие в България. Това положение 

се допуска само при изрично споразумение за взаимност – чл.476, ал.4. 

ІІІ. От посоченото до тук се вижда, че НПК е отишъл напред при 

регламентирането на международна правна помощ (МПП) оказвана 
от РБ на други държави, а при обратната хипотеза е съвсем 

пестелив. Липсва друг стимулиращ механизъм за подобряване 

интензитета, обхвата и качеството на международната правна помощ, 

оказвана от друга държава на Р България, освен двустранните 

международни договори и споразумения. В тези международни 

актове, компетентните български власти следва да следят служебно 
и да настояват при условията на взаимност, стандартите залегнали 

в НПК на РБ, по отношение на оказваната от нашата страна МПП 

на други държави, да се достигнат и в двустранните международни 

договори и споразумения за правна помощ. Така се гарантира не само 

реципрочност в междудържавните ангажименти, но също така и една 

нова нормативна база за бъдещо изграждане на наднационални 

европейски регламенти в областта на наказателния процес с 

международен елемент. 

Най-съществената стъпка в тази насока може да бъде 
уеднаквяване регламентацията, относно изискванията към 

доказателствата и доказателствените средства, условията и реда за 
тяхното събиране, изпращане/получаване и проверка, както и 

взаимното зачитане на тяхната доказателствена сила при 

идентични условия. Това би опростило и ускорило реда за размяна на 

доказателствата и доказателствените средства, което е в интерес на 

националното правосъдие на всяка държава. В резултат, борбата с 

престъпността може да има по-добра перспектива. 

                                                 
13

 Чл.476, ал.3 НПК възпроизвежда чл.20 от ВДП, но в много по обща редакция. На основание 

чл.5, ал.4 от К на Република България при възникнали затруднения и противоречия в 

практиката, следва да се прилага директно чл. 20 от ВДП. 

 



 100



 101

Механизъм за противодействие и разследване на 

престъпления, увреждащи финансовата система на 
Европейския съюз 

 

Евгени Трифонов 

 

 

I. Въведение 
 

С присъединяването си към Европейския съюз България получи 

възможност за период от 7 години (от 2007 до 2013 година) да усвои 6,8 

милиарда евро по 7 оперативни програми при представяне на готови 

проекти в изпълнение на  Националната стратегическа референтна 

рамка за прилагане политиката за сближаване на България. Страната 

получи и възможност да изразходва и още около 2 милиарда евро по 

други програми и проекти на Европейския съюз.  

Всяка оперативна програма действа за периода от 01.01.2007 

година до 31.12.2013 година и като правило се отнася до една от трите 

основни цели, стоящи пред Съюза. Налице е правна възможност тези 

средства да бъдат отпуснати, но не е задължително те да бъдат 

приведени на страната. Без подготвени и реализирани програми това 

няма да стане, за разлика от вноските и отчисленията, които страната 

дължи към общия бюджет и които са одобрени с присъединяването ни. 

Тези вноски не зависят от усвоените средства по фондовете. 

Референтната рамка гарантира, че помощта по фондовете е в 

съответствие със стратегическите насоки на Общността за сближаване и 

развитие на членовете на Съюза. Структурните фондове са основният 

инструмент на Европейския съюз за провеждане на неговата регионална 

политика, която като основна цел си поставя постигане на по-голямо 

икономическо и социално сближаване между страните членки 

(терминът, който вече е придобил популярност, е Кохезионна 

политика).  

В рамките на тази политика посредством структурните фондове се 

преразпределят средства от по-богатите към по-бедните страни. Тази 

основна цел има три основни “подцели”. Първата цел е “Сближаване” и 

за нея са предвидени средства, съставляващи 82 % от бюджета. Тя е 

основно предназначена за страните, чийто брутен вътрешен продукт на 

глава от населението (БВП) е под 75 % от средния за Европейския съюз. 

За Република България този процент е 31,8 %. Втората цел е 

“Регионална конкурентноспособност и заетост”, по нея е предвиден 16 

% от бюджета, като при нея е предвидено съфинансиране. Третата цел е 
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“Европейско териториално сътрудничество”, която предвижда 

подпомагане на регионите, разположени по всички вътрешни и някои 

външни сухоземни и морски граници (отделени, по общо правило, най-

много до 150 км).  

Интервенциите, които могат да бъдат финансирани от 

структурните инструменти на Европейския съюз, най-общо могат да 

бъдат обособени в три форми:  

а) схеми за безвъзмездна помощ;  

б) предоставяне на услуги; 

в) инвестиционни проекти.  

По тази причина често се казва, че регионалната политика на 

Съюза е израз на финансовата солидарност между страните-членки, но 

за постигане на целите и интересите на Общността същите следва да 

бъдат ефективно защитавани от всички както индивидуално, така и 

солидарно. Но всяка солидарност има граници и прави особено 

чувствителни са страните “донори” (даващи по-голям процент от 

средствата при формиране на общия бюджет). Това налага повишени 

изисквания към всички органи, имащи отношение към борбата с 

разкриване и противодействие на измамите при усвояване на средствата 

от фондовете. 

Осемдесет процента от разходите в бюджета на Европейския съюз 

са споделени. Бюджетът се формира от постъпления по осем приходни 

пера. За 2007 година бюджетът е бил 126,5 милиарда евро. Приходите 

от ДДС се равняват на 11 %, от помощи – на 4 %, от дялови вноски – 43 

%. Годишният доклад на Европейската комисия за усвояване на 

средствата от европейските фондове показва, че през 2006 година са 

регистрирани злоупотреби за около 1 милиард евро. Като основни 

слабости в борбата с корупцията и злоупотребите с европейските 

фондове са изтъкнати липсата на навременно докладване на 

регистрираните нарушения, липсата на конкретни детайли относно 

нарушенията, както и омаловажаване на проблемите.  

Най-засегнати са Кохезионният фонд, фондовете, предназначени 

за развитие на селското стопанство, където има повишение на 

нарушенията с 3 % (сравнено с 2005 година) и предприсъединителните 

фондове. Друг проблем е забавеното усвояване на парите по 

структурните фондове – около 7 % повече са тези случаи в сравнение с 

предходния период. В тази връзка в края на 2007 година България 

отчете изпълнението по  предприсъединителните програми, откъдето е 

видно, че по програма ФАР са изплатени 62 % от договорените суми, по 

програма ИСПА – 32 %, като по 6 оперативни програми изобщо не са 

изплатени никакви средства, а по програма САПАРД изпълнението на 

проектите се равнява на почти 100 %. Тези програми се финансират 
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съвместно от Европейския съюз, от България и от частния сектор, 

ползващ средствата. Като неизплатени са отчетени и възстановените по 

различни причини средства от бенефициентите. Отчетено е, че в 

България са анулирани инвестиционни разходи за повече от 380 

милиона лева, като причините за това са цялостно или частично 

неизпълнение по одобрени проекти, наложени санкции за неточности 

или забава. 

По данни на Министерския съвет до края на 2007 година са били 

одобрени всички оперативни програми от Европейския съюз и е 

извършена необходимата подготвителна и организационна работа за 

стартиране на всички проекти. Някои от тези програми вече са 

започнали и може да се получи пълна информация на сайтовете на 

съответните управляващи органи към съответните министерства. 

Напредва и разработването на единна информационна система, 

достъпът до която първоначално ще бъде ограничен. 

 

Общи положения 

 

Системите на финансово управление и контрол на структурите, 

участващи в процеса на управление на предприсъединителните 

инструменти – ФАР, ИСПА (Инструмент за структурна политика в 

процеса на предприсъединяване) и САПАРД (Специализирана 

предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на 

земеделието и селските райони в Република България) – са изградени по 

начин, гарантиращ съответствие с нормативните изисквания на 

Европейската общност и на националното законодателство. Те 

отговарят също така и на изискванията на Европейската комисия за 

добро финансово управление и защита на финансовите интереси на 

Общността. Съответствието на тези изисквания е изключително  

необходимо и във връзка с управлението на средствата от Кохезионния 

и Структурните фондове на Европейския съюз. С реформата на 

Кохезиононната политика на Европейския съюз, за периода 2007-2013 

година понятието Структурни фондове обхваща два фонда – 

“Европейския фонд за регионално развитие” и “Европейския социален 

фонд”. Средства ще бъдат получавани и от “Кохезионния фонд”, като те 

са предвидени основни за значими инфраструктурни проекти и обекти, 

свързани с опазване на околната среда. Друг фонд, чрез който следва да 

се гарантират цените на селскостопанската продукция и да се провежда 

структурна политика в селското стопанство е “Фонд за ориентиране и 

гарантиране на селското стопанство”. Наред с това съществува и 

“Финансов инструмент за ориентиране на рибарството”, който има 

основна цел да подпомага адаптирането и модернизиране на отрасъла.  
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Използването на средства по така изброените фондове е свързано с 

изпълнение на специфични изисквания и прилагане на правила и 

процедури, установени от Европейския съюз. В хода на преговорите по 

присъединяване на България към Европейския съюз, въпросите, 

свързани с използване на тези средства бяха разгледани в рамките на 

глава 21 – “Регионална политика и координация на структурните 

инструменти”, като Министерство на финансите е водещото 

министерство по тези преговори и на него се възлага ключова роля при 

управление на тези средства. 

Средствата от фондовете се генерират от общия бюджет на 

Общността,  в който всяка финансова година се прогнозират и 

одобряват всички приходи и разходи, необходими на Общността и 

Европейската общност за атомна енергия. Основният регламент, който 

регулира бюджета на Европейската общност, е Регламент № 1605/2002 

година, изменен и допълнен с Регламент №1995/2006 година на Съветa. 

Той установява правилата за съставяне и изпълнение на общия бюджет 

и ролята на институциите на Общността.    

Измамите, засягащи финансовите интереси на Общността, 

представляват сериозен риск за ефективното функциониране на Съюза и 

за постигане на неговите цели, които трябва да бъдат ефективно 

защитавани. Активен подход в тази насока в рамките на Съюза започва 

след 1994 година, когато  се изгражда законодателната рамка и се 

създават службите за вътрешен одит и останалите звена. През 2000 

година е огласен Общ стратегически подход на борбата с измамите. Той 

включва превенция, разкриване, разследване и сътрудничество.  

Започва изграждане и на нова култура на оперативно 

сътрудничество и междуинституционален подход за предотвратяване 

борбата с корупцията, както и създаване на единен орган, координиращ 

и ръководещ тази дейност – OLAF, които от 01.06.1999 година е 

независим орган, отговарящ за борбата с измамите и извършващ 

оперативна дейност в тази насока. Изготвена е и се прилага 

многогодишна стратегия по четири основни стратегически насоки.  

Първата е обща законодателна политика против измамите в четири 

насоки:  

• превенция; 

• разкриване; 

• разследване; 

• сътрудничество.  

По отношение на превенцията се препоръчва ясно 

законодателство, лесно приложими и възпиращи разпоредби, увеличена 

отчетност и професионализация. За ефективно разкриване се 

препоръчва точно дефиниране на незаконното поведение, 
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сътрудничество и обмен на информация. По отношение на 

разследването се препоръчва по-ефективно управление на органите, 

извършващи тази дейност, бързина и неизбежност на санкцията при 

констатирани нарушения. Сътрудничеството е на всички звена и посоки 

по изработване, спазване и контрол на правилата. 

Неразделна част от Системата за финансовото управление и 

контрол (СФУК) по предприсъединителните инструменти е прилаганата 

процедура за администриране и докладване на нередности. Тази 

процедура се прилага от всички институции, участващи в управлението 

на средствата от Европейския съюз. Законодателството на Общността 

задължава страните-членки да съобщават в рамките на два месеца, 

следващи края на всяко тримесечие, за нередностите, които са били 

обект на първоначално администриране или съдебно откриване. 

Необходимостта от уведомяване започва, когато е прехвърлен прагът от 

10 000 евро, а за отделни разходи е 4 000 евро. Необходимостта от 

уведомяване не е само за неточности, причинили действителни щети 

над посочените прагове, но също така и за нередности, за които има 

вероятност да причинят щети над тези минимални прагове. Има и 

изключение от тези правила, а именно –  когато грешката или 

небрежността е открита преди плащане и не е довела до 

административно или съдебно наказание. 

Различните страни-членки са възприели различен подход при 

докладване на нередности, така например за Кипър, Малта и Литва 

броят на докладваните случаи е незначителен, докато Румъния, 

Словакия, Унгария докладват голям брой нередности. Най-често 

докладвани нередности са за недопустими разходи, неточни изчисления 

и неспазване на правилата, свързани с обществени поръчки и 

неспазване на договорни задължения. 

 

1. Дефиниции 

 

В точка 6 и точка 7 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона 

за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Обн. ДВ бр. 

21 от 10.03.2006 година) са транспонирани дефиницията за нередност по 

чл. 1 от Регламент № 2988/1995 година за защита на финансовите 

интереси на Европейската общност и дефиницията за измама от чл. 1 от 

Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейската 

общност: 

“Нередност, засягаща финансовите интереси на ЕО” е всяко 

нарушение на правото на Общността в резултат на действие или 

бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за 

резултат нарушаване на бюджета на ЕО или на бюджетите, управлявани 
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от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, в 

резултат на собствени ресурси, които са събират направо от името на 

ЕО, или посредством извършването на неоправдан разход. 

 “Измама, засягаща финансовите интереси на ЕО” е всяко 

умишлено действие или бездействие:  

а) по отношение на разходи – свързано с използване или 

представяне на фалшиви, грешни или непълни изявления или 

документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на 

средства от бюджета на ЕО или от управлявани от или от името на ЕО, 

укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, 

използването на такива средства за различни цели, различни от тези, за 

които те първоначално са отпуснати; 

б) по отношение на приходи – свързано с използване или 

предоставяне на фалшиви, грешни или непълни изявления или 

документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от 

бюджета на ЕО или от управлявани от или от името на ЕО, укриване на 

информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект, 

злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 

Разликата между двете е, че измамата е наказателно действие, 

което може да бъде определено само вследствие на съответния съдебен 

процес. По тази причина точният размер на измамата не може да бъде 

определен преди приключване на производството. Измамите могат да 

включват както разходи, така и приходи. Те могат да бъдат както 

умишлени действия, така и пропуски, но трябва да са довели до 

намаляване ресурса на бюджета. За сериозна измама се приема 

минимална сума от 50 000 евро.  

Конвенцията за защита финансовите интереси на ЕО е 

предназначена за противодействие с наказателноправни средства на 

измамите както при реализирането на доходи, така и при извършване на 

разходи (например чрез криминализация на измамите и въвеждане на 

наказателна отговорност на лицата, ръководещи извършване на 

стопанска дейност). Целта е да се осигури състав на престъпление в 

наказателното законодателство на държавите-членки за измама във 

вреда на финансовите интереси на Общността. Конвенцията въвежда и 

единни понятия за определени термини – служител, юридическо лице, 

активна и пасивна корупция, пране на пари и други. 

 

II. Процедури за осъществяване на контрол върху 
нередностите 
 

При усвояване на средствата от фондовете, страната поема 

отговорност да осъществява финансов контрол. В тази връзка следва да 
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са налице механизми за контрол върху разпределението, разходването и 

възстановяването на средствата, предотвратяването, разкриването и 

коригирането на нередностите, както и за предоставяне на информация 

за тях. В тази връзка Европейският съюз въведе нова практика за 

страната ни, като от Централизирани управляващи органи (както бе за 

предприсъединителните фондове) се премина към на децентрализирани 

Управляващи органи. Те са основният орган, който изготвя и изпълнява 

оперативните програми. 

Първото ниво на финансов контрол по отношение на публичните 

средства (част от които са и помощите) са системите за вътрешен 

контрол, изграждани и със средства от европейските фондове. Те са 

част от вътрешните писмени процедури за дейността на тези органи. 

Тук са включени процедурните наръчници за дейността на всички 

участници в управлението, програмирането и усвояване на средствата. 

В тях се отразяват дейностите и отговорните служители, сроковете и 

описание на документооборота. Законът за финансово управление и 

контрол в публичния сектор (в сила от 14.03.2006 година) регламентира 

управленската отговорност и задължава всеки ръководител да определи 

целите на съответната организация, да идентифицира и оценява и 

управлява рисковете, както и да въведе ефективен контрол. Това дава 

възможност и за търсене на съответната отговорност за неизпълнение на 

задълженията. Особено важни контролни дейности са проверките преди 

одобряване на плащанията, за самите плащания и счетоводните 

процедури.  

Системите за вътрешен контрол включват система за 

предварителен контрол (проверка на законосъобразността на всички 

документи и действия, свързани с финансовата дейност), който се 

осъществява  чрез проверки преди вземане на решения, поемане на 

задължения и извършване на разходи, като тези проверки могат да се 

извършват повторно от служители на същото ниво или от служители от 

следващото управленско ниво, преди да бъде издадено одобрение.  Част 

от системата за вътрешен контрол е и системата за двоен подпис при 

поемане на финансови задължения и при извършване на разходи. При 

изграждане на тази система следва да се спазва принципът на 

разпределение на отговорността, така че да няма риск от конфликт на 

интереси. Процедурните наръчници се изработват за подпомагане 

процеса на Разширена децентрализирана система на изпълнение на 

програмите и като се отчитат Регламентите и препоръките на 

Европейския съюз. 

Второто ниво на финансов контрол е извършването на вътрешен 

одит. Съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) 

всяка организация, разпореждаща се със средства от бюджета и фондове 
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от Европейския съюз, следва да има вътрешен одит. Вътрешният одит 

се осъществява в съответствие с българското законодателство и 

международно приетите стандарти. По своята същност той оценява 

законосъобразността и спазване на принципите за ефективност, 

ефикасност и икономичност. Той се осъществява чрез одит на 

системата, одит на изпълнението, финансов одит, одит на 

информационните технологии и други с оглед специфичните 

особености в сектора. Целта на извършването му е оценка на 

действащата система за управление и финансов контрол, даване на 

препоръки за подобряване тази дейност, за осигуряване на ефективност 

на финансирането по фондовете. Това е един от първите индикатори за 

функционирането и слабите места в системата.  

За подобряване на тази дейност е създадено и единно 

централизирано звено за вътрешен одит към Министерство на 

финансите. То разработва единни методологии и годишни доклади за 

одита в публичния сектор. Тук трябва да се ползува и богатия 

международен опит, както и да бъдат включвани на чужди одитори. 

Третото ниво на финансов контрол са извадковите проверки на 

транзакциите и одит на получените средства от Европейския съюз, 

извършвани от дирекция “Одит на средствата от Европейския съюз” 

към Министерство на финансите. Основна задача на това звено е 

постигане на по-добро управление и контрол върху тези средства. 

Дирекцията е отговорна за издаване на финални декларации при 

приключване проектите по Структурните и Кохезионния фондове и 

предоставяне пред Европейската комисия на съответните документи във 

връзка с извършваните одити, в съответствие с регламента за 

предоставяне на средства от Европейския съюз. 

Четвъртото ниво на финансов контрол в публичния сектор е 

независимият външен одит, който съгласно нашето законодателство се 

осъществява от Сметната палата. Основната й функция в тази насока е 

да допринася за доброто управление на тези средства, както и да 

предоставя на Народното събрание надеждна информация за тяхното 

използване съгласно принципите за законосъобразност, ефективност, 

икономичност и достоверното отчитане на изпълнението на съответните 

бюджети. 

Европейската сметна палата може да извърши самостоятелни 

одити или съвместни одити с българската Сметна палата по отношение 

на управлението и усвояването на предоставените средства. 

Основни етапи на процедурата за осъществяване на контрол върху 

нередностите са:  

• предотвратяване; 

• констатиране; 
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• регистриране; 

• докладване; 

• възстановяване на дължими суми; 

• корективни действия; 

• проследяване. 
Предотвратяване на нередностите се осъществява чрез 

прилагането на заложените в Системата за финансовото управление и 

контрол (СФУК) контролни механизми, подобряването им на базата на 

натрупания опит и констатирани нередности и измами, както и чрез 

обучение за прилагането на процедури, в това число и Процедурата за 

администриране и докладване на нередности. 

По отношение на Структурните фондове основният орган, 

отговорен за администриране на нередностите на национално ниво, е 

Сертифициращият орган – Дирекция “Национален фонд” в 

Министерство на финансите. Докладите за нередности се изпращат в 

определени срокове до Съвета за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО (АФКОС), 

Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите 

(OLAF).  

 

III. Методи за разкриване на нередности 

 

Разкриването на нередности е възможно с използване на различни 

методи: 

1. В рамките на съответната Изпълнителна агенция по програмите 

ФАР, ИСПА,  САПАРД и в Националния фонд – посредством преглед 

на документите от страна на длъжностните лица. 

2. Извън рамките на съответната Изпълнителна агенция по 

програмите ФАР, ИСПА, САПАРД и в Националния фонд посредством 

преглед, извършван от вътрешни или външни одитори. 

3. Нередности, разкривани извън рамките на съответната 

Изпълнителна агенция по програмите ФАР, ИСПА, САПАРД и в 

Националния фонд чрез проверки или контролни мерки, осъществявани 

от длъжностните лица, работещи в нея или от длъжностни лица от 

други институции, чрез посещения на място или проверка на 

документи. 

4. Нередности, разкривани извън съответната Изпълнителна 

агенция по програмите ФАР, ИСПА, САПАРД и в Националния фонд 

чрез проверки или контролни мерки, предприемани от вътрешни или 

външни одитори. 

5. Чрез проверки по сигнали до АФКОС и други организации и 

правоохранителните органи.  
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6. Чрез “административни разследвания”, предприети от 

служители на OLAF –това са всички инспекции, проверки и други 

мерки, предприети от служители на OLAF. Тези разследвания не 

ограничават и не засягат правомощията на страните да водят 

наказателно производство. 

Европейската служба за борба с измамите има право да провежда 

административни разследвания в рамките на институцията, органите, 

службите и агенциите вътре в рамките на техните структури (това са 

така наречените вътрешни разследвания), както и да извършва 

инспекции и проверки на място в държавите-членки и в трети страни, на 

базата на споразумения в тази насока (това са така наречените външни 

разследвания). В изпълнение на тези задачи служителите на OLAF имат 

право на незабавен достъп до всяка информация, намираща се в 

проверяваното звено, да задържат документи при необходимост, както и 

да изискват устна информация. Държавите-членки се задължават да 

осигурят необходимата помощ чрез техните компетентни органи. Това е 

един деликатен момент, който трябва да бъде допълнително 

регламентиран в нашето законодателство, каквито стъпки вече се правят 

и ще преценим, доколко са адекватни и рационални.  

След завършване на разследването се изготвя доклад, в който се 

посочват установените факти, финансовите загуби и изводите. 

Докладите по външните разследвания се изпращат на компетентните 

органи на държавите-членки за становище. За България това е Съветът 

за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 

интереси на ЕО (АФКОС), създаден с постановление на Министерския 

съвет № 18/04.02.2005 година. Съгласно европейското законодателство, 

когато се налага да бъдат използвани, тези доклади са допустимо 

доказателство в административния и наказателния процес в страните-

членки. Това е още една деликатна тема, която ще има своето развитие 

и ще поставя на дневен ред различни проблеми. 

  

ІV. Способи за  разкриване на нередности 

 

Способите за разкриване на нередности могат да бъдат обособени 

в няколко направления: 

1. Проучване на документи – проверките следва да обхващат 

исканията и докладите за установен напредък в постигането на 

договорената продукция и/или резултати, за които е бил сключен 

договор с изпълнителя; доклади за разходите –поискани и изплатени. 

2. Посещение на място – периодичните доклади на длъжностните 

лица на агенциите могат да дадат най-пълна информация за 

действителното състояние и подаваните писмени отчети. В докладите 
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следва да се съдържат данни относно това дали качеството и 

количеството отговарят на извършеното от изпълнителя, включени ли 

са неоправдано разходи, които са поискани и платени преди това. 

3. Редовни (окончателни) одиторски доклади – одитът, 

осъществяван от вътрешни или външни одитори дава пълна картина за 

нарушенията, като и за тяхната финансова стойност. 

Този вид контрол се извършва от делегирани одитори към 

Националния фонд, звената за контрол в съответната Изпълнителна 

агенция, Сметната палата, звената за контрол в централните органи на 

държавната администрация, звената за контрол в структурите на 

крайния бенефициент. 

Те уведомяват Националния координатор на помощта (НКП) и 

Националния ръководител (НР) за дейностите по контрола и 

установените нередности. Националният координатор на помощта и 

Националният ръководител, както и министерствата и други централни 

органи на държавната администрация са задължени да осигурят условия 

за контрол в съответствие с Рамковото споразумение за участие на 

България в програми на Европейския съюз от 10.05.1995 година, в което 

са регламентирани условията за финансово ревизиране на сметките и 

операциите на всички агенции в страната от Европейската сметна 

палата или от външни одитори, определени от Европейската комисия. 

Всички разкрити нередности се вписват от длъжностно лице от 

съответната Изпълнителна агенция в Досие за нередност и в Регистър на 

нередността.  

 

Досието за нередността включва цялата документация относно:  

• доклада за нередността;  

• копие от одиторския доклад;  

• уведомителни писма, които са били изпращани или 

получавани;  

• отговори на писмата;  

• цялата кореспонденция с изпълнителя. 

 

Регистърът на нередността включва данни за: 

• изплатените суми 

• сумите, които следва да бъдат изплатени; 

• дългове; 

• лихви; 

• възстановени суми. 
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Обобщените приоритети за развитието на страната и общата визия 

за усвояване на фондовете се съдържа в Националната стратегическа 

референтна рамка (НСРР), разработена от Агенцията за икономически 

анализи, Централното координационно звено – Дирекция “Управление 

средства от Европейския съюз” в Министерство на финансите. Тя 

съдържа описание на стратегията на страната-членка и насоките за 

нейното оперативно изпълнение. В рамките на НСРР се обособяват 

отделни оперативни програми. Оперативните програми описват 

проблемните сфери, приоритети и цели, които следва да бъдат 

постигнати с помощта на Структурните фондове и Кохезионния фонд. 

Отговорни за разработването, договарянето с Европейската 

комисия и изпълнението на Оперативните програми са Управляващите 

органи на съответните програми. Управлението и изпълнението на част 

от оперативните програми е предоставено на различни междинни звена, 

посочени от страните-бенефициенти. Това делегиране на права не засяга 

отговорността на управителния орган и на страната-членка. 

Междинното звено, което отговаря за управлението на средствата, 

представя гаранции за платежоспособността си и компетентността си в 

съответната област и управление. Общо правило е че междинните звена 

са установени и представени в региона, обхванат от оперативната 

програма към момента на определяне.  

Оперативните програми към Националния план за развитие на 

Република България 2007-2013 година са седем: 

• Оперативна програма “Конкурентноспособност на българската 

икономика” –  Управляващ орган е Дирекция 

“Предприсъединителни програми и проекти” при Министерство 

на икономиката, междинно звено е Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средни предприятия; 

• Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – 

Управляващ орган е Дирекция “Европейски фондове и 

международни програми” при Министерство на труда и 

социалната политика, междинни звена са Дирекция 

“Координация на образователни и международни проекти” при 

Министерство на образованието и науката и Агенцията по 

заетостта; 

• Оперативна програма “Транспорт” – Управляващ орган е 

Дирекция “Координация на програми и проекти” при 

Министерство на транспорта, а междинни звена са 

Изпълнителна агенция “Пътища” към Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителна 

агенция “Морска администрация”, Национална компания 

“Железопътна инфраструктура” към Министерство на 
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транспорта; 

• Оперативна програма “Околна среда” – Управляващ орган е 

Дирекция “Кохезионна политика” при Министерство на 

околната среда и водите; 

• Оперативна програма “Регионално развитие” – Управляващ 

орган е Главна дирекция “Програмиране на регионалното 

развитие” при Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, а функциите на междинно звено изпълняват 

регионалните отдели на Главна дирекция “Програмиране на 

регионалното развитие”; 

• Оперативна програма “Развитие на административния 

капацитет” – Управляващ орган е Дирекция “Управление на 

програми и проекти”  при Министерство на държавната 

администрация и административната реформа; 

• Оперативна програма “Техническа помощ” – Управляващ орган 

е Дирекция “Управление на средствата от Европейския съюз” 

при Министерство на финансите.  

Всяка държава-членка създава Комитет за наблюдение 

(мониторингов комитет) за всяка оперативна програма, който следва да 

е конституиран в срок от 3 месеца след датата на уведомление за 

одобрение на оперативната програма, изпратена до държавата-членка. 

Всеки комитет изготвя процедурния си правилник, финансова  рамка на 

дейността и общ регламент. Допуска  се изграждането на един комитет 

за няколко програми. Управляващият и Комитета осигуряват 

качественото изпълнение на оперативната програма, като извършват 

наблюдение върху индикаторите за изпълнение. 

Съгласно Устройствения правилник на Министерство на 

финансите Дирекция “Управление на средствата от Европейския съюз” 

е определена да осъществява функции на Централно координиращо 

звено за управление на средствата от Структурните фондове. Това звено 

организира, поддържа и управлява компютъризирана система за 

управление и контрол на средствата от Европейския съюз, и съгласува 

одобрените големи проекти над 25 милиона евро в областта на околната 

среда и над 50 милиона евро за останалите области и осъществява 

цялостната координация по подготовка на страната за усвояване на 

средствата. Дирекция “Национален фонд” в Министерство на 

финансите е определена за сертифициращ орган.  

Основните задължения на Сертифициращия орган са: 

• предава заверени отчети за разходите; 

• подава заявления за плащане;   

• удостоверява че отчетът е правилен и че декларираните разходи 

са приложими в съответната област; 
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• гарантира че му е предоставена съответната информация от 

управителните органи; 

•  води счетоводство на разходите, подлежащи на връщане и 

възстановяване; 

• поддържа счетоводни записи в компютъризирана форма на 

декларираните разходи.  

За Одитиращ орган е определена Дирекция “Одит на средства от 

Европейския съюз” при Министерство на финансите.   

 

Стратегическите цели, които правителството си поставя в 

областта на защита финансовите интереси на Общността са:  

• осъществяване на ефективна превенция и противодействие; 

• разкриване и преустановяване на злоупотребите и измамите; 

• изграждане на общ подход за предотвратяване и борба с тези 

явления; 

• постигане висока степен на защита финансовите интереси на 

ЕС.  

 

За постигане на тези стратегически задачи са набелязани и се 

осъществяват следните приоритети: 

• засилване на координацията между всички институции и 

дейности; 

• укрепване сътрудничеството на национално ниво с OLAF; 

• подобряване на комуникацията и обмена на информация между 

институциите. 

 

Мерките, които са набелязани и се осъществяват, са в няколко 

основни насоки: 

1.Изграждане и кадрово обезпечение на административния 

капацитет на Централното звено и всички звена, имащи отношение към 

усвояване на средства от европейските фондове. 

2. Хармонизиране на правната уредба с правото на Европейския 

съюз. 

3. Провеждане на обучения и разяснителни програми. 

4. Изграждане на капацитет за анализ и оценка на риска. 

5. Укрепване на връзките с частния бизнес и неправителствените 

организации. 

6. Изграждане на интегрирана база данни и системи за обмен на 

информация. 

7. Изграждане на единна система за отчет на извършената работа. 
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Най-често сигнали следва да се очакват от Управляващите органи, 

тъй като те контролират междинните звена за управление и контрол на 

средствата и изготвят и изпълняват самите програми. Те трябва да 

играят основна роля при пресичане и предотвратяване на 

злоупотребите. Те са органите, които следва да реагират адекватно и 

бързо на всички индикации за посегателства. На следващо място, това е 

Одитиращият орган – Дирекция “Одит на средствата от Европейския 

съюз” при Министерство на финансите, която ръководи и извършва 

дейността, свързана с проверка и контрол на системите. Сигнали биха 

могли да постъпят и от Централното координационно звено – Дирекция 

“Управление на средствата от Европейския съюз” при Министерство на 

финансите, което отговаря за цялата система  на планиране и 

координиране на дейността, както и поддържане на единната 

информационна система. В тази връзка не бива да се подценява 

дейността и на Сертифициращия орган – Националният фонд при 

Министерство на финансите и Комитета за наблюдение. 

 

НОРМАТИВНА БАЗА 

 

Нормативната база обхваща международно приетите стандарти, 

национално то законодателство, приложимите регламенти на 

Европейския съюз и споразуменията за получаване на средства от 

Общността, по които страната ни е поела ангажименти. Техният обем е 

изключително голям. 

 

I. Международни актове 
 

Регламенти за управлението на фондовете на Европейския 

съюз 
 

1.Регламент № 595/1991 на Съвета относно нередности и 

възстановяване на неправилно изплатени суми във връзка с 

финансиране на общата селскостопанска политика и организиране на 

информационна система в тази област, отменящ Регламент № 283/1972. 

2. Регламент № 1083/2006 на Съвета за общите правила на 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд 

и Кохезионния фонд, който заменя Регламент 1260/1999. 

3. Регламент № 1080/2006 на на Европейския парламент и Съвета 

за общите правила за Европейския фонд за регионално развитие, който 

заменя регламент 1783/1999. 
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4. Регламент № 1081/2006 на на Европейския парламент и Съвета 

за общите правила за Европейския социален фонд, който заменя 

Регламент 1784/1999. 

5. Регламент № 1084/2006 на Съвета за общите правила за 

Кохезионния фонд, който заменя Регламент 1164/1994. 

6. Регламент № 1082/2006 за Европейското териториално 

сътрудничество. 

7. Регламент № 1260/1999 на Съвета, съдържащ общите 

разпоредби относно Структурните фондове. 

8. Регламент № 1386/2002 на Европейската комисия, определящ 

подробни правила за изпълнение на Регламент № 1164/1994 относно 

системите на управление и контрол във връзка с помощта, предоставяна 

по линия на Кохезионния фонд и съгласно Процедурата за извършване 

на финансови помощи. 

9. Регламент № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 

регламент, приложим към Общия бюджет на Европейските общности. 

10. Регламент № 1681/1994 на Европейската комисия относно 

нередности и възстановяване на неправилно изплатени суми във връзка 

с финансиране на структурната политика и организиране на 

информационна система в тази област. 

11. Регламент № 1831/1994 на Европейската комисия относно 

нередности и възстановяване на неправилно изплатени суми във връзка 

с финансирането по линия на Кохезионния фонд и организирането на 

информационната система в тази област. 

12. Регламент № 2419/2001 на Европейската комисия, определящ 

подробни правила за прилагане на интегрираната система на 

администрация и контрол по отношение на някои схеми за предоставяне 

на помощи от Общността, установени с Регламент № 3508/1992 на 

Съвета. 

13. Регламент № 2988/1995 на Съвета за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности. 

14. Регламент № 2185/1996 на Съвета относно проверките и 

инспекциите на място, извършвани от Европейската комисия с цел 

защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу 

измами и други нередности. 

15. Рамкова спогодба между Република България и Комисията на 

Европейските общности (Обн. “Държавен вестник”, бр. 52 от 2003 

година). 

16. Указ № 131/28.06.2005 година на Съвета на министрите за 

ролята и функциите на Националния оторизиращ служител и 

взаимоотношенията между Националния оторизиращ служител и 

Програмния оторизиращ служител (Секторния оторизиращ служител) 
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при управлението на финансовата помощ по линия на 

предприсъединителните програми ФАР и ИСПА, предоставяна от 

Европейския съюз на Република България. 

17. Приложение III към Финансовите меморандуми по програма 

ИСПА. 

18. Споразумения за изпълнение на проекти по Програмата ИСПА 

посредством създаване на Изпълнителна агенция. 

19. Лисабонска стратегия. 

20. Стратегически насоки на Общността: Кохезионната политика 

за подкрепа на растежа и заетостта (Комуникация на Европейската 

комисия, 05.07.2005 година) 

21. Стратегия за участие на Република България за усвояване на 

Структурни фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз от 

април 2006 година. 

 

II. Вътрешни нормативни актове. Закони 

 

1. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

(Обн., ДВ, бр. 21 от 10.03.2006 година). 

2. 3акон за вътрешния одит в публичния сектор (Обн., ДВ, бр. 27 

от 31.03.2006 година, изм., ДВ, бр. 64 от 08.08.2006 година. 

3. Закон за Сметната палата. 

4. 3акон за данъците върху доходите на физическите лица (Обн., 

ДВ, 95 от 24.11.2006 година, в сила от 01.01.2007 година). 

 

Ш. Подзаконови актове 
 

1. Национален план за развитие на Република България за периода 

2007 – 2013 година (приет от Министерски съвет на 05.06.2003 година), 

включващ насоките на социално-икономическо развитие на страната, 

както и приоритетните насоки, които ще бъдат предложени за 

финансиране от фондовете на Европейския съюз.  

Национална стратегическа референтна рамка към Националния 

план за развитие, Национален план за развитие на селските и 

земеделски райони за периода 2007 – 2013 година, Национална 

стратегия за рибарство и аквакултури, Национална програма за 

реформи, Конвергентна програма за периода 2007 – 2013 година. 

2. Стратегия за Децентрализация за периода 2006 – 2015 година, 

както и Програма за изпълнението й до 2009 година, приети от 

Министерския съвет. Тя отразява заложените в Управленската програма 

на правителството до 2009 година ангажименти за задълбочаване на 
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процеса на децентрализация. Също така е приет Закон за вътрешния 

одит в публичния сектор. 

3. Инструкции за предотвратяване, откриване и отчитане на 

нередности, които са одобрени от Националния ръководител и са 

предоставени на всички изпълнителни агенции по програмите ФАР и 

ИСПА. Всички изисквания, постановени в Инструкциите, са отразени в 

процедурните наръчници на Изпълнителните агенции по ФАР и ИСПА 

и се прилагат при администрирането на нередности по съответните 

програми. 

4. Многогодишното финансово споразумение между Европейската 

комисия и Република България за прилагане на Специална 

предприсъединителна програма за развитието на земеделието и 

селските райони в Република България (САПАРД), ратифицирано със 

закон, приет от 38-то Народно събрание на 09.02.2001 година. Това е 

специалният акт, регламентиращ дейностите на българските структури, 

включени в управлението на програма САПАРД. 

5. Постановление на Министерски съвет № 131/28.06.2005 година 

за определяне на ролята и функцията на националния ръководител и 

взаимодействието му с ръководителя на програма (секторния 

ръководител) при управление на помощта,  предоставена на Република 

България  от Европейския съюз  по предприсъединителните 

инструменти ФАР и ИСПА (Обн., ДВ, бр.56 от 08.07.2005 година). 

6. Решение на Министерски съвет № 965/16.12.2005 година за 

определяне на Централното звено, управляващите органи на 

оперативните програми и междинните звена за управление на 

средствата от Структурните фондове на ЕС в Република България. 

7. Постановление на Министерски съвет  № 300 от 29.12.2005 

година. 

8. Постановление №182/21.07.2006 година за създаване на 

комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна 

рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС (Обн., ДВ бр.62/01.08.2006 г., изм., 

ДВ, бр. 90 от 07.11.2006 година). 

9. Устройствен правилник на Министерството на земеделието и 

горите (Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 година). 

10. Устройствен правилник на Държавен фонд “Земеделие” (Обн., 

ДВ, бр. 78 от 26 09.2006 година). 

11. Устройствен правилник на Министерство на финансите (Обн., 

ДВ, бр. 42 от 9.05.2003 година, изм., ДВ, бр. 90 от 07.11.2006 година). 

12. Устройствен правилник на Министерство на министерство на 

труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр.108 от 19.11.2002 година, 

изм., бр. 74 от 08.09.2006 година). 
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13. Процедурни правила за координиране на подготовката и 

изпълнението на програма ФАР. 

14. Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите 

интереси на Европейската общност, приета на 13.10.20005 година, 

изменена и допълнена, юни 2006 година, изменена и допълнена, 2007 

година. 

15. Постановления на Министерския съвет, приети в периода юли 

– ноември 2007 година, с които са приети правила за допустимост на 

разходите по различните програми фондове, със следните номера:  

• Постановление № 6 от 19 януари 2007 година за създаване на 

единен информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз в Република България, в сила от 30.01.2007 

година (Обн., ДВ, бр.10 от 30 януари 2007 година); 

• Постановление № 55 от 12 март 2007 година за условията и 

реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на 

договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните 

фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на 

Европейския съюз, в сила от 20.03.2007 година (Обн., ДВ, бр. 24 

от 20 март 2007 година); 

• Постановление № 62 от 21 март 2007 година за приемане на 

национални правила за допустимост на разходите по 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за 

финансовата рамка 2007 – 2013 година, в сила от 01.01.2007 

година (Обн., ДВ, бр. 27 от 30 март 2007 година); 

• Постановление № 121 от 31 май 2007 година за определяне на 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по 

Програма ФАР на Европейския съюз, в сила от 08.06.2007 

година (Обн., ДВ, бр. 45 от 8 юни 2007 година, изм., ДВ, бр. 38 

от 11 април 2008 година); 

• Постановление № 180 от 27 юли 2007 година за приемане на 

детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 

година, в сила от 01.01.2007 година (Обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 

2007 година);  

• Постановление № 182 от 2007 година;  

• Постановление № 194 от 13 август 2007 година за управление 

на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани 
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със средства от Европейския съюз, в сила от 24.08.2007 година 

(Обн., ДВ, бр. 69 от 24 август 2007 година); 

• Постановление № 199 от 29 август 2007 година за приемане на 

национални правила относно европейските обединения за 

териториално сътрудничество, в сила от 04.09.2007 година 

(Обн., ДВ, бр. 72 от 4 септември 2007 година); 

• Постановление № 215 от 5 септември 2007 година за 

определяне на детайлни правила за допустимост на разходите 

по Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана 

от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата 

рамка 2007 – 2013 година, в сила от 01.01.2007 година (Обн., 

ДВ, бр.75 от 18 септември 2007 година); 

• Постановление № 231 от 20 септември 2007 година за приемане 

на детайлни правила за допустимост на разходите по 

Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата 

рамка 2007 – 2013 година, в сила от 01.01.2007 година (Обн., 

ДВ, бр. 78 от 28 септември 2007 година); 

• Постановление № 236 от 27 септември 2007 година за приемане 

на детайлни правила за допустимост на разходите по 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007 – 2013 година”, съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално  развитие, в сила от 05.10.2007 

година (Обн., ДВ, бр. 80 от 5 октомври 2007 година); 

• Постановление № 245 от 9 октомври 2007 година за приемане 

на детайлни правила за допустимост на разходите по 

Оперативна програма “Регионално развитие”, съфинансирана 

от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата 

рамка 2007 – 2013 година, в сила от 01.01.2007 година (Обн., 

ДВ, бр. 83 от 16 октомври 2007 година); 

• Постановление № 249 от 17 октомври 2007 година за приемане 

на детайлни правила за допустимост на разходите по 

Оперативна програма “Околна среда” за финансовата рамка 

2007 – 2013 година, съфинансирана от Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз, в сила от 01.01.2007 година (Обн., ДВ, бр.86 от 26 

октомври 2007 година); 

• Постановление № 258 от 24 октомври 2007 година за приемане 

на детайлни правила за допустимост на разходите по 

Оперативна програма “Транспорт”, съфинансирана от 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, 

за финансовата рамка 2007 – 2013 година, в сила от 01.01.2007 
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година (Обн., ДВ, бр. 89 от 6 ноември 2007 година); 

• Постановление № 523 от 2007 година. 

Изброените нормативни актове могат да бъдат намерени в 

програмите “Сиела” и “Апис”, както и в наръчниците и сайтовете на 

Управляващите органи и Междинни звена, както и в сайтовете на 

АФКОС, OLAF и Европейския съюз. 

 

НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ 

 

I. Действащо законодателство, относимо към разглеждания 

проблем 

 

1. Последните нормативни промени в Наказателния кодекс 

относно престъпленията, увреждащи финансовите интереси на 

Общността, са публикувани в “Държавен вестник”, бр. 75 от 2006 

година, в сила от 13.10.2006 година. Това е разпоредбата на чл. 248а от 

Наказателния кодекс. По същество нова е само номерацията на този 

текст, тъй като той буквално преповтаря съществуващия до този момент 

чл. 254 от НК. Променено е систематическото място на текста, който от 

глава 7 “Престъпления против финансовата, данъчна и осигурителна 

система” е преместен в Раздел ІV “Престъпления против паричната и 

кредитната система” на глава VІ “Престъпления против стопанството”.  

Разпоредбата криминализира поведение на правен субект, който 

представя неверни сведения, за да получи средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или такива, предоставени на 

държавата. Субект е всяко наказателно отговорно лице. Сведенията 

следва да се адресират до компетентния орган. Престъплението е 

резултатно и резултатът е постигнат с достигане на сведенията до 

компетентния орган. Не е необходимо органът да е приел истинността 

на представените документи, нито да е отпуснал съответния кредит, или 

деецът да е получил средствата. Неверни са всички сведения, които не 

съответстват на действителните. Този текст поставя редица въпроси, а 

именно – какво представляват тези неверни сведения, пред кого трябва 

да бъдат представени или затаени и в какъв вид?  

От друга страна, възниква въпросът дали този текст не е в 

противоречие с други текстове от Наказателния кодекс, като чл. 212, чл. 

313 и чл. 316. Дали този текст се явява специален по отношение 

потвърждаването на неистина или затаяване на истината по чл. 313 и 

съзнателното ползуване по чл. 316 от НК. По чл. 313 предвиденото 

наказание е лишаване от свобода до три години, по 248а – до 1 година, 

според ал. 3 предвиденото наказание е до 3 години, ако лицето е 

управител или ръководител на юридическо лица. По чл. 248а 
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предвиденото наказание се отнася до пряк умисъл с определена цел – да 

бъдат получени средства. Тук възниква въпросът какво е 

престъплението, ако лицето представи истински данни след като е 

получил средствата. Това деяние е близо и до измамата, но има разлика 

в обществените отношения, тъй като измамата е престъпление само 

срещу собствеността. 

2. Другата нова разпоредба е на чл. 254б от Наказателния кодекс 

(Обн., ДВ, бр. 24 от 2005 година). Тя криминализира използването не по 

предназначение на финансови средства от фондове, принадлежащи на 

Европейския съюз. По ал. 2 субект на престъплението е длъжностно 

лице, което разпореди да бъде извършено деяние по ал. 1. Рационалното 

използване на средствата от фондовете и необходимостта от строга 

финансова дисциплина е отчетена, поради което и за нецелевото 

използване на средства от фондовете се предвижда наказателна 

отговорност. Следва да се помисли дали да няма и привилегировани 

състави, които да стимулират доброволното възстановяване на тези 

средства, както и да се предвиди маловажен случай, а защо да не се 

въведат и по-тежко наказуеми състави с оглед размера на злоупотребите 

с тези средства. Тук следва да се докаже за какво са отпуснати 

съответните средства и как са използвани и от там да се направи извод 

за намерението на бенефициента.  

Други нормативни промени в материалния наказателен закон са 

въведени със Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 

(Обн., ДВ, бр. 92 от 27.09.2002 година). 

3. В чл. 202, ал. 2 от НК са посочени квалифицираните състави на 

престъплението “длъжностно присвояване". В новата т. З се предвижда 

засилена отговорност “ако присвоените средства са от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставените от 

Европейския съюз на българската държава”. В правната доктрина има 

някои спорове по термина “присвояване”. В тази насока все още 

съществува наложено разбиране за термина, когато имаше 

посегателство само срещу социалистическата собственост и се 

приемаше, че присвояване има, когато предметът на престъпление 

преминава в полза само на физическо лице (поради липса на частни 

юридически лица). Разногласията са в това в чий интерес се 

осъществява имущественото разпореждане, и по-точно – кой се 

облагодетелства. Действащата конституционна и наказателна уредба не 

дава основание за разграничаване на частния и публичния сектор. Може 

да се направи изводът, че изпълнителното деяние на престъплението 

“присвояване” е акт на противозаконно имуществено разпореждане с 

предмета на престъпление, осъществен в интерес на всеки друг, освен 
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на собственика на вещта или имуществото. Присвоителната дейност 

може да бъде както фактическа, така и юридическа 

Предмет на това длъжностно присвояване са “фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз” или “предоставени от 

Европейския съюз фондове на страната”. Размерът на присвоеното се 

определя от паричната равностойност на предмета на престъплението, 

оценени към момента на извършване на деянието. Размерът се определя 

въз основа на заключение на вещи лица. Експертизата следва да 

определи (на базата на писмените доказателства) движението на 

паричните средства, направените плащания на бенефициента и 

нанесената щета. Последователно е разбирането на Върховния съд, че 

ако от престъплението настъпят и други имуществени вреди, за тях 

деецът ще носи гражданска отговорност . Тук наред с обществените 

отношения, обект на посегателство по основния състав се засягат и тези 

в рамките, на които се осъществяват финансовите отношения между 

българската държава и Европейския съюз. Именно засягането на този 

по-широк кръг отношения прави деянието с повишена обществена 

опасност. Подродов обект на присвояванията са и обществени 

отношения, свързани със защита и управление на тези средства.  

Тъй като длъжностното присвояване е резултатно престъпление, 

то престъпният резултат е причинената имотна щета на принадлежащи 

или предоставени от Европейския съюз фондове на българската 

държава, но и облагодетелстване на дееца или на трети лица. То е 

същинско престъпление по служба и засяга обществените отношения, 

свързани с правилното и законосъобразно осъществяване на дейността 

по усвояване на фондовете, но и на останалите публични средства, 

свързани с доверието на гражданите към тези институции. 

4. В чл. 212 от Наказателния кодекс, уреждащ присвояване чрез 

документно престъпление, е създадена разпоредбата на нов 

квалифициран състав на това престъпление – по алинея 3. По-тежката 

наказателна санкция е въведена с оглед специфичния предмет на 

престъплението – “имущество от фондове, принадлежащи на 

Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава”. 

За разлика от документните престъпления, непосредственият 

обект на посегателство на документната измама са обществените 

отношения, които се отнасят до правилното упражняване на правото на 

собственост и разпределение на парични средства, предоставени от 

Европейския съюз и тяхното засягане чрез използване на 

инкриминирани документи. 

За разлика от длъжностното присвояване, при документната 

измама паричните средства са във фактическата власт на друго лице, а 

не във властта на субекта на престъплението, който обаче чрез 
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използването на инкриминирани документи лично получава или дава 

възможност на друг да получи тези парични средства. 

Наред с тези разпоредби, за престъпни състави относно 

престъпления, увреждащи финансовите интереси на Общността, 

противоправното поведение на наказателно-правните субекти може да 

осъществи и съставите на чл. 255 и чл. 256 от НК.  

5. Данъчни престъпления (чл. 255 и чл. 256 от Наказателния 

кодекс) 

При разследване на престъпленията, увреждащи финансовите 

интереси на Европейския съюз следва да се има предвид, че често след 

извършването на документно престъпление може да е осъществен 

престъпен състав на данъчно престъпление – в случаите, когато в 

дневниците за покупко-продажби на фирмата не са отразени фактури за 

направени плащания, не е платен дължимият по фактурите ДДС.  

Видовете данъци, дължими от българските граждани са 

изчерпателно изброени в новия Закон за данъците върху доходите на 

физическите лица (Обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 година, в сила от 

01.01.2007 година) В закона, освен изброяване на вида и размера на 

дължимите данъци, е описан и редът за тяхното събиране, срокове за 

уреждане на данъчните задължения и административно-наказателни 

санкции. 

Най-тежкият вид отговорност – наказателната, е предвидена в 

разпоредбите на чл. 255 – 260 от НК.  

Престъплението по чл.255, ал.1 от НК е резултатно и е довършено, 

когато е изтекъл срокът за плащане на данъчното задължение и не е 

изплатено данъчното задължение на правния субект. При преценката за 

съставомерността следва да се има предвид разпоредбата на чл. 93, т. 14 

от НК, определяща данъци в големи размери и особено големи. 

При опорочаване на задължението за воденето на обективно 

счетоводство правният субект следва да бъде наказателно отговорен по 

чл. 256 от НК за извършването на незаконни счетоводни операции със 

специална цел, както и за осуетяване на установяването на данъчно 

задължение в големи размери. Освен чрез подаване на декларации, 

данъчните задължения могат да се установят и от данъчните органи чрез 

извършване на ревизии и свързани с тях проверки. 

В хода на досъдебното производство следва да се изготви искане 

до съда на основание чл. 75, ал. 2 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс за разкриване на данъчна и осигурителна 

информация на фирмата – бенефициент относно: данни за извършени 

ревизии и издадени ревизионни актове за инкриминирания период, 

предоставяне на копия на подадените за ревизионния период 
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декларации по чл. 100  от Закона за данък добавена стойност, 

дневниците за покупко-продажби и други. 

6. Документно престъпление по чл. 308 от НК. Субект на 

престъплението е всяко наказателно отговорно лице. Изпълнителното 

деяние може да се осъществи в две форми: 

а) съставяне на неистински официален документ – визира се 

хипотеза, при която е написан текст и поставен подпис, който не е на 

лицето, посочено за автор, както и хипотезата, при която върху 

първично съставен текст на документ се поставя неистински подпис; 

б) преправяне съдържанието на официален документ – отнася се 

до въздействие върху първично издаден документ, при което се засяга 

волеизявлението на неговия автор. 

И в двете форми на изпълнителното деяние е необходимо 

установяването на посочената цел, а именно – използване на 

инкриминирания документ. 

С оглед наличието на специална цел – имотна облага, по ал. З е 

предвиден квалифициран състав, предвиждащ лишаване от свобода до 

10 години. 

По-леко наказуемият състав по чл.308, ал. 4 от Наказателния 

кодекс е предвиден за маловажни случаи на деянието по предходните 

алинеи. 

7. Подправяне на частен документ (чл. 309 от Наказателния 

кодекс)  

Правната теория е последователна в разбирането си, че 

престъплението е двуактно. То се отнася до съставяне или преправяне 

съдържанието на неистински частен документ и последващата му 

употребата. 

В ал. 2 на чл.309 от НК законодателят е предвидил по-тежко 

наказание с оглед специфичния предмет на престъпното посегателство – 

“ценни книжа”. Ако подправката на наличните ценни книжа е 

извършена от длъжностно лице, то следва да отговаря за деяние по чл. 

308 и чл. 310 от НК. 

Документното престъпление по чл. 310 от НК е квалифициран 

състав с оглед на факта, че деянието по чл. 308, ал.1-3 НК и по чл. 309 

от НК е извършено от длъжностно лице, в кръга на неговите служебни 

задължения. 

8. Невярно удостоверяване в официални документи, предвидено в 

разпоредбата на чл. 311 от Наказателния кодекс. 

Спецификата на този фактически състав е в няколко насоки: 

а) субект на престъплението може да бъде само длъжностно лице; 
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б) документът трябва да е издаден в кръга на служебните му 

задължения, т.е. длъжностното лице следва да притежава служебна 

компетентност за издаване на същия документ; 

в) обективно несъответствие между документираните 

обстоятелства и тяхното действително проявление; 

г) документът трябва да е издаден при посочените предходни 

условия с цел да бъде използуван. 

Следва да се подчертае, че престъплението се счита довършено 

със самото изготвяне на този документ, без да е необходимо неговото 

използуване. 

9. Ползване на престъпно създаден документ (чл.316 от 

Наказателния кодекс). 

Отговорност по този състав е възможна само, когато за самото 

съставяне на документа не може да се търси отговорност от ползвателя 

му. 

При определяне квалификацията на извършените престъпления по 

предходното изложение следва да се съобразят и определителните 

норми на чл. 93 от НК относно изискванията за длъжностно лице, 

официален документ, неистински документ и други. 

10. Разновидности на измамата (четири вида измами: чл. 209 – 213 

от Наказателния кодекс).  

При съставомерност на деянието по чл. 212 от НК, за 

противоправното съставяне и използуване на инкриминирания 

документ не се носи самостоятелна наказателна отговорност от 

извършителите на документната измама. Документната измама следва 

да се разграничава от документното престъпление, включено в нейния 

състав. При документната измама се засягат не само отношенията, 

свързани със създаването и ползването на документа, но и с 

упражняване на правото на собственост. По тази причина, когато 

създаването или ползването на неистински или преправен документ се 

осъществява с цел да се получи без правно основание имущество, е 

налице посегателство срещу собствеността, а не документно 

престъпление – в този случай документното престъпление ще бъде 

погълнато от документната измама. 

При оценка на особеностите на документните престъпления 

следва да се отбележи и обстоятелството, че лъжливото документиране 

в частни документи не е определено като престъпление. 

Особено важно е да се отбележи още, че съгласно чл.308, ал.5 на 

НК е наказуемо и приготовлението към подправка на официален 

документ, както и сдружаването с цел извършването на някое от 

описаните престъпни деяния в предходните алинеи. 

11. Пране на пари (чл. 253 – 255 от НК). 
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Напълно е възможно изпиране на пари да се извърши и чрез 

фондовете на ЕС. Прането на пари е последващо престъпление. 

Досегашната практика показва, че досъдебни производства се 

водят предимно по чл. 201 – 203 от НК (5 броя), по 255-257 от НК (2 

броя), чл.282 от НК (1 брой), чл.304 от НК (2 броя), чл. 308 – 311 от НК 

(4 броя), чл. 321 (2 броя), 254б от НК (1 брой), чл. 212 (14 броя), чл. 219 

от НК (3 броя), чл. 220 от НК (2 броя), чл. 253 от НК (2 броя).  

За 2006 година в страната са водени общо 22 досъдебни 

производства за злоупотреба с еврофондове, приключени са 5 с 

обвинителен акт, има 1 оправдан, по други 4 производства има 

споразумения, а 7 броя са прекратени на различни основания. За 

първото полугодие на 2007 година са били образувани нови 11 

досъдебни производства и са приключени 4 с обвинителен акт, а по 

едно има влязла в сила присъда, прекратени са 5 броя.  

 

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОВЕРКА 

 

Провеждането на проверките се осъществява съгласно Указания 

на Главния прокурор № 281/08.12.2006 година относно дейността на 

прокуратурата по възлагането, извършването и приключването на 

проверките. Данните са свързани главно със събиране на информация от 

контролните органи (видове, методи и средства за осъществяване на 

контрол, изброени по-горе), събиране на писмена документация. 

 

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО  

 

Във фазата на досъдебното производство наблюдаващият 

прокурор ръководи разследването и осъществява постоянен надзор на 

наказателното производство. Съобразно разпоредбата на чл. 46, ал. 2, 

т. 1 от НПК това е негово основно правомощие. 

Преди да извърши каквито и да е действия, той следва да се 

запознае  с нормативната база, уреждаща тази материя. Същата е 

много обемиста и има характерни особености  за всяка програма. След 

това, прокурорът следва да прецени  механизма и прилаганите схеми 

(в тази насока има повтарящи се тенденции на действие). Тук е 

мястото за преценка дали да не привлече експерти в съответната 

област, които да го ориентират в материята и спецификата.  

С оглед на това е необходима и съответната специализация в тази 

материя.  

Прокурорът може да реши лично да извърши разследването или 

да извърши отделни действия по разследването, съгласно чл. 46, ал. 2, 

т. 2 от НПК, ако обстоятелствата налагат това. 
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При работата си прокурорът следва да се съобрази с 

императивната разпоредба на чл. 35, ал. 2 от НПК за подследственост 

на наказателните дела. Когато деецът е извършил няколко 

престъпления, подсъдни на различни по степен съдилища, 

производството се приема за надзор от съответната на по-горестоящия 

съд прокуратура. Когато над разследването е бил упражнен надзор от 

районна прокуратура, но производството следва да се приеме от 

окръжна (респективно Софийска градска прокуратура), приемането се 

извършва с постановление, в което се описва наличието на данни от 

компетентност на по-горестоящата прокуратура, като се дават 

конкретни указания за по-нататъшното разследване. 

Наказателното производството се счита за започнало с 

образуването му след съставянето на постановление по чл. 212 от 

НПК. Прокурорът преценява наличието на законен повод (чл. 208, чл. 

209, чл. 210 от НПК) и достатъчно данни (чл. 211 от НПК). 

Производството може да се образува и със съставянето на акта за 

първото действие по разследването (чл. 212, ал. 2 от НПК). В 

протокола за първото действие следва да се посочат законният повод и 

достатъчните данни за извършено престъпление. 

Практиката на прокурорите в страната показва, че наказателно 

производство за този вид престъпления може да започне с 

постановление за образуване на производство и при “неизвестен 

извършител”. 

С образуването на производството започва и процесът на 

планиране на разследването. Той се обективира с разработен и утвърден 

от прокурора следствено-оперативен план на разследването. 

Планът трябва да съдържа конкретните следствени действия, 

които следва да се извършат, конкретните лица, които ще се включат в 

тях (имена на свидетели, посочване на вещи лица и обвързването на 

тези действия с конкретни срокове). Особено важно е изземане и 

съхраняване на инкриминираните документи и извлечения от сметки. 

Планът трябва да почива на събраните данни и да се обсъждат и 

проверяват конкретните версии, да бъде определен по време и да бъде 

отворен.  

Прокурорът следва да бъде уведомяван за конкретно 

извършваното по плана и при необходимост, както и по негова 

преценка, може да го променя и актуализира. Това обстоятелство се 

обуславя от конкретната фактическа обстановка по казуса и 

процесуалното поведение на участващите в следствените действия. 

Видът на конкретните следствени действия се определя от вида на 

престъплението и може да се променя в зависимост от включването на 

нови престъпни деяния. 
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Следствените действия се конкретизират по общите правила за 

разследването на документно престъпление, документна измама, 

длъжностно присвояване и данъчно престъпление. 

 

Разпит на свидетели 

 

Спецификата на тези престъпления и обстоятелството, че те се 

извършват от субекти, участващи в икономически отношения, които са 

регистрирани по надлежен ред, налага структурирането на свидетели в 

следните групи: 

1. Свидетели, работещи или управляващи съответно юридическо 

лице. 

2. Свидетели, които са служители на съответния административен 

орган, отпускащ финансовата помощ и/или контролиращ целевата й 

употреба. Особено важно е провеждането на разпит на служители, 

извършвали проверка на място на обекта (с оглед установяване на 

изпълнение на сключените договори) относно възприетите от тях факти 

по време на проверките. Те следва да предоставят копия от изготвените 

от тях доклади, обективиращи установеното от тях. 

3. Свидетели от финансовите или данъчни служби. 

4. Други свидетели. Тук са включени лица, фигуриращи като 

представители или пълномощници на фирми, титуляри на банкови 

сметки. 

Извършва се предявяване на инкриминираните документи, а при 

необходимост може да се осъществи и разпознаване на лице. 

 

Назначаване на експертизи 

 

Целесъобразно е експертизите да бъдат назначавани след събиране 

на цялата документация по финансирането и разпит на свидетелите. 

При назначаването на съдебно-счетоводни експертизи следва да се 

поставят въпроси, свързани с наличието и движението на паричните 

средства, съответните счетоводни операции, титулярите на сметките, 

описани в платежните документи. Особено важно е да се установи как е 

извършено заплащането при наличието на сключен договор между 

възложител и изпълнител – авансово и в какъв размер, на какви етапи, 

как изпълнителят се е отчел за изразходваните средства, за кои 

дейности са изразходвани сумите. 

При съдебно-техническите експертизи се поставят въпроси, 

свързани със съставянето, оформянето и подписването на съответните 

документи. Необходимо е снемането на сравнителен почерков материал 

от съответните лица и предоставянето им за изследване на вещите лица 
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заедно с изследваните документи. Особено широко е назначаването на 

графически експертизи на фактурите по извършените плащания с оглед 

установяване кой е написал ръкописния текст и кой е положил 

подписите на платежни нареждания, за да се прецени кой е наредил и 

подписал документа за движението на паричните средства. 

Съдебно-данъчната експертиза установява данъчните задължения 

на субекта, наличието или липсата на данъчна декларация, вида и 

размера на укритите или неплатени данъчни задължения. 

Експертизите могат да имат комплексен характер и да включват 

специалисти с различни познания в областта на счетоводството, 

митническата, данъчна практика и други. 

 

Други следствени действия 

 

1. В случаите, когато са извършвани преводи на парични средства 

между възложител и изпълнител, прокурорът следва да изготви искане 

по реда на чл. 52, ал. 5 от Закона за банките за установяване на сумите 

по сметките, тяхното движение и получаване от банковата институция 

на относимите към това банкови документи. Искането следва да е 

адресирано до съответния районен съд, в него се изисква конкретна 

банкова информация относно: данни за титуляра на сметката, 

извършени банкови операции, лицата, които са участвали при 

осъществяване на преводите. Прокурорът следва да прецени и кои 

банкови документи са необходими за нуждите на разследването в 

оригинал и кои в заверени копия – за целта следва да индивидуализират 

платежни нареждания, спесимени и други. 

В новоприетия Закон за кредитните институции (в сила от 

01.01.2007 година), в чл. 62, ал. 10 е предвидена и възможност (по 

искане на Главния прокурор или оправомощен от него заместник) за 

разкриване на банкова тайна относно факти и обстоятелства, засягащи 

операции по сметки  и  влогове  на клиенти  на  банката  при  наличие  

на данни  за организирана престъпна дейност или за изпиране на пари. 

2. Изискване от БТПП (Българската търговско-промишлена 

палата) на подадените заявления и придружаващите документи за 

издаване на сертификат за произход за инкриминирания период. Както 

и копие от издадения сертификат за произход. Изискването на тези 

данни и документи следва да се направи от прокурора с постановление 

на основание чл.133 от Закона за съдебната власт и чл. 159 и чл.199 от 

НПК до съответния орган. 

3. За редица обстоятелства може да се изиска информация от 

различни специализирани звена на МВР: 

• информация от Гранична полиция относно данни за 
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задгранични пътувания на разследваното лице и/или негови 

близки. Изисква се и се прилага разпечатка за всички 

обстоятелства по повод на пътуване (дестинация, време, начин 

на напускане и/или влизане в страната, граничен пункт, вид на 

превозно средство, придружаващи лица и други); 

• информация от КАТ относно събиране на данни за притежавани 

МПС и тяхната идентификация, информация относно 

разпореждането с тях. Ако МПС е собственост на лизингова 

къща, за пълното изясняване на всички обстоятелства се 

изискват писмени документи относно начина на предоставяне 

на МПС, внесените парични суми по отделните вноски, лица-

вносители; 

• информация за криминална регистрация и незавършени 

наказателни производство (тези данни се изискват и от 

Националната следствена служба). 

4. За изясняване на обстоятелствата, свързани с притежавани от 

разследваното лице мобилни номера, проведени разговори и съобщения 

се изисква информация от мобилен оператор. С получения отговор от 

телефонния оператор се изясняват факти за броя на телефоните 

разговори, номера, с които са осъществени разговори, както и получени 

или изпратени съобщения, изясняват се връзки между разследвания и 

други лица, потвърждават се получени данни от специални 

разузнавателни средства. 

5. Прокурорът може да изготви искане по реда на чл. 71, ал. 6, т. 1 

от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). По 

решение на прокурора по реда на чл. 71, ал. 6 и ал. 7 от ЗППЦК може да 

се поиска информация от Централния депозитар относно предоставяне 

на сведения за наличност на операции по сметки с ценни книжа, водени 

от него. 

6. При данни за внос или износ на стоки може да се направи 

искане за проверка по регистрите в Агенция „Митници”. 

7. При необходимост следва да се използва механизмът и на 

международната правна помощ, за да бъдат установени различни 

обстоятелства, имащи връзка с предмета на доказване. 

8. Изискване на справки от съответните Търговски отделения. 

9. Провеждане на претърсвания и изземвания. 

Към тези следствени действия следва да се пристъпи едва след 

като са идентифицирани седалищата, жилищата, складови помещения и 

т.н. на разследваните лица. Тези следствени действия следва да се 

извършват при спазване на разпоредбите на чл. 159 –162 от НПК. 

Претърсването може да се планира и внезапно, поради възникнали 

непредвидени обстоятелства, когато случаят е неотложен. В този случай 
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по искане на прокурора се взема разрешение от съответния 

първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на 

който се извършва действието. Претърсването и изземването може да е 

извършено и без разрешение на съответния съд, когато това е 

единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, 

като протоколът се одобрява незабавно от съдията (в срок от 24 часа). 

От правилното провеждане на това следствено действие зависи по-

късно и доказателствената сила на иззетите предмети и документи. 

Преди пристъпване към него е необходимо да се проведат планови 

действия за: 

а) идентифициране на субектите, чиито помещения и жилища ще 

се претърсват; 

б) определяне на конкретни предмети и документи, които 

подлежат на изземване. Ако същите са в голямо количество – например, 

голям брой счетоводна документация, следва да се пристъпи 

непосредствено след изземване на тяхната индивидуализация по 

характерни признаци и изготвяне на техния опис. От значение е 

правилното им съхранение в кашони, които следва да се запечатат, а по-

късно да се индивидуализират чрез оглед на веществени доказателства 

по реда в Наказателно-процесуалния кодекс; 

в) осигуряване на технически средства и материали; 

г) инструктаж на лицата, участващи в следственото действие с 

оглед обезпечаване на законосъобразността на действието 

(включително и поемни лица); 

При необходимост може да се наложи изготвянето на 

международна следствена поръчка за установяване на различни 

обстоятелства от значение за разследването – съществува ли съответен 

чуждестранен купувач или продавач на стоката, предмет на сделка; 

следствена поръчка за разпит на установени вносители на стоки от 

чужбина и други. 

Механизмът за предотвратяване и разследване на злоупотреби с 

фондовете на Европейския съюз е сложен и многообразен процес, който 

трябва непрекъснато да се усъвършенства и обновява. Именно тук е 

много важна ролята на всички институции и организации, имащи 

отношение към този процес. Европейските фондове предоставят реална 

възможност за развитие на страната и на отделните икономически 

субекти,  която следва да бъде рационално реализирана. Като пример 

може да бъде посочена Ирландия, която благодарение на разумното и 

организирано управление на средствата от тези фондове е най-бързо 

развиващата се европейска държава за изминалите три години.  
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Фактори, обуславящи  разграничението  
в компетенциите при разследването на 

престъпления с предмет средства от фондове, 
принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската 

държава 
 

Румен Киров 

 

 

Общи бележки по приходната част на бюджета на 
Европейския съюз 
 

Основополагащо при формирането  на бюджета на Европейския 

съюз е обстоятелството, че той е разходоориентиран, което означава, че 

разходите за съответната бюджетна година се изчисляват преди да 

бъдат определени приходите, необходими за покриване на всички 

нужди. Съответно бюджетът винаги е балансиран “ex ante” 

(предварително), като корекции в хода на изпълнението му са 

абсолютно недопустими. Най-значимият източник на приходи за 

бюджета на ЕС е унифицираната ставка от брутния национален доход 

на всяка държава-член на Съюза, която представлява 69 % от 

постъпленията в неговия бюджет. Размерът на унифицираната ставка, 

от своя страна, е 0,73 % от брутния национален доход (БНД), тоест 

всяка държава-член на Европейския съюз ежегодно е длъжна да внесе в 

общия бюджет 0,73 % от своя БНД.  Около 15 % от бюджета на ЕС се 

формира от така наречените традиционни собствени ресурси – митни 

сборове върху внос на стоки, идващи от страни извън ЕС, а 15 % от 

приходите са свързани с данъка  върху добавената стойност. Около 

размера на унифицираната ставка обикновено има спорове, тъй като 

част от страните искат този процент да бъде завишен, а други – да бъде 

запазен в съществуващата пропорция. Логиката на тези противоречия 

може донякъде да се изведе от статистическите данни за съотношението 

между вноските и получените средства от бюджета. Възникването на 

подобни спорове е характерни и по отношение формирането на 

националните бюджети на държавите-членки на Европейския съюз.     

При преглед на таблицата за вноските през 2006 година може да се 

установи, че най-значим принос по отношение на приходната част на 

бюджета на Европейския съюз има Германия, която е внесла 22 218 438 

941 евро, представляващи 21,11% от общата вноска, а най-незначителен 
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принос има Малта, която за упоменатата година е внесла 57 409 269 

евро (0,05%). Същевременно Германия е получила бюджетни средства 

на Европейския съюз в размер на 12 242 400 000 евро (равняващи се на 

11,49 % от общите разходи), а Малта – 157 000 000 евро (равняващи се 

на 0,14% от разходите).  

Освен това, ако хронологично бъде проследено движението по 

години в приходната и разходната част на бюджета на Европейския 

съюз, може да се констатира, че едни страни в течение на достатъчно 

дълъг период от време внасят повече средства в бюджета, отколкото 

получават, а други – постоянно получават повече отколкото внасят. 

Сред последните са и всички новоприети страни. Определено би могла 

да се направи причинно-следствена връзка между паричните вноски и 

тенденцията за развитие на евроскептицизма в страните-донори и 

евроентусиазма в страните-бенефициенти. Няма как данъкоплатците в 

преимуществено донорските страни да не си задават въпроса “докога?”, 

а също така дали са справедливи принципите, въз основа на които се 

вземат общите решения. Определено вярно е ако се каже, че има страни, 

които са исторически донори и такива, които са исторически 

бенефициенти. 

 

Общи бележки по разходната част на бюджета на Европейския 

съюз 
 

Разходването на  бюджетните средства на Европейския съюз 

винаги е пораждало  различни въпроси, които са преимуществено с 

финансово-икономически и политически характер, но понякога 

възникват и проблеми от наказателно-правно естество. Така например, 

не бива да се забравя, че Европейската служба за борба с измамите 

(OLAF) е създадена след значителен скандал на най-високо ниво, 

възникнал при и по повод разходване на бюджетни средства на 

Европейския съюз. Скандалът, засягащ Едит Кресон, бивш европейски 

комисар, както и нейни приближени, е хвърлил петно върху 

съществувалата система за разпределяне на бюджетните средства и 

контрола върху тяхното разпределение. До този момент контролът е 

осъществяван от предшественика на OLAF – UCLAF. Очевидно, когато 

съществуват определени фондове за разпределяне, има и възможности 

за престъпления, свързани с тяхното усвояване. В тази връзка за 

България е особено важно да докаже, че е в състояние да разходва 

получените средства от Европейския съюз съобразно правилата и 

добрите практики за управление на публични средства.  

Съвременната визия за разпределяне на бюджетните средства на 

Европейския съюз се основава на няколко основни приоритета: 
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подкрепа на икономическото развитие и конкурентноспособност на 

икономиките на държавите-членки на еврозоната;  Европейският съюз 

следва да бъде глобален лидер, подкрепящ развитието, мира и 

сигурността на целия свят; осигуряване на възможно най-високо 

качество на живот на европейските граждани; защита на околната среда 

в нейното най-широко разбиране, включително реформиране на 

аграрния сектор; други разходи, включително и свързани с 

администрирането на еврозоната.  

В бюджета за 2008 година е предвидено да бъдат осъществени 

разходи на стойност 129,1 милиарда евро, от които 58 милиарда са 

отделени за устойчивия растеж и конкурентноспособност, включително 

за образование и обучение, научни изследвания и иновации, енергийни 

и транспортни мрежи, програми за социална политика; 55 милиарда – за 

екологични програми, селско стопанство и свързани производства и 

дейности; 700 милиона – за свобода, сигурност и правосъдие; 600 

милиона – за гражданство, включително култура, здравеопазване, 

защита на потребителя; 7,3 милиарда – за подкрепа на глобални 

инициативи на Европейския съюз; 7,3 милиарда – за администрация и 

200 милиона – компенсации за новоприетите страни.  

От изложеното може да се заключи, че все още за селско 

стопанство и дейности, свързани със селското стопанство, се отделят 

значителни средства от бюджета на Европейския съюз, а изучаването на 

чуждия опит дава основание да се заключи, че злоупотребите и 

всевъзможните посегателства с бюджетни средства на Общността са 

твърде вероятни и възможни в тази област, където съответно трябва да 

се фокусират усилията и на всички онези, които по силата на закона 

трябва да контролират законосъобразното и целесъобразно разходване 

на бюджетните средства и да наказват престъпленията с предмет 

средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава.   

 

Наказателно-правна защита с предмет средства или 

имущество от фондове, принадлежащи на Европейския съюз 
или предоставени от Европейския съюз на българската 
държава съобразно Наказателния кодекс 
 

Посегателствата с такъв особен предмет са нови за наказателно-

правната ни практика, но в крайна сметка не би трябвало да създават 

особени затруднения, тъй като все пак става дума за престъпления, 

свързани с пари и в най-лошия случай – за много пари,  като че ли е 

вярно, че за каквото и да говорим, в крайна сметка става въпрос за пари. 

Родната юриспруденция в широкото и разбиране има много солидна 
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практика свързана с престъпленията по чл.201 – 203 и чл. 212 от 

Наказателния кодекс.  

Въвеждането у нас на допълнителна наказателно-правна защита е 

факт, който би могъл да породи въпроси относно 

конституционосъобразността на степента на тази защита. Това виждане 

може да се обоснове със следните аргументи. 

За първи път в Наказателния кодекс общият термин “фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския 

съюз на българската държава” се появява  в текстовете на чл. 202, ал. 2, 

т. 3 и чл. 212, ал. 3 от НК в главата “Престъпления против 

собствеността”. Навсякъде в тази глава, независимо дали се говори за 

кражба, грабеж или документна измама, е ползвано понятието “чужд” - 

чужди вещи, чуждо имущество, чужди пари, ценности. Чл.17, ал.2 от 

Конституцията гласи, че собствеността е частна и публична. Във всички 

случаи “средства или имущество от фондове, принадлежащи на 

Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава” и съдържателно, и понятийно са вид публична 

собственост. Конституцията не дава допълнителна защита или 

приоритет при защитата на публичната собственост, сравнена с 

частната. Последователно преди появата на особения предмет „тази 

линия е проведена във всички текстове на Наказателния кодекс, 

свързани с противозаконни посегателства върху собственост. 

Основният текст на присвоителните деяния е по чл. 201, като по ал. 2, т. 

2 на чл. 202 от Наказателния кодекс, където за първи път се упоменава 

този “особен предмет”, наказанието е от три до петнадесет години.  

По подобен начин въпросът е решен и в чл. 212, ал. 3 от 

Наказателния кодекс, което означава, че за българския законодател 

собствеността на Европейския съюз има по-висока степен на 

наказателно-правна защита в сравнение с всички останали видове 

собственост. Когато присвоените средства са “от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския 

съюз на българската държава” има възможност нарушителят да получи 

едно наказание, а ако присвоените средства са частна или държавна 

собственост – друго. Това може да се приеме като пример за 

неравнопоставеност на формите на собственост по отношение на 

тяхната наказателно-правна защита.  

Законодателят е направил терминологично разграничение между 

средства от “фондове, принадлежащи на Европейския съюз” и 

“предоставени от Европейския съюз на българската държава”, което не 

е случайно. Тук не е толкова важно дали това терминологично 

разграничение съществува, защото е транспонирано от международен 

договор или конвенция, по които България е страна, или защото така е 
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решил законодателят въз основа на собствени доводи и аргументация. 

По-съществен е фактът, че това разграничение съществува в текстове от 

Наказателния кодекс и следователно при прилагането им трябва да се 

прави разграничение и да се конкретизира предметът на престъпление и 

да се разграничи дали посегателството е срещу средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз, или посегателството е върху 

средства, предоставени от Европейския съюз на българската държава – 

разграничение, което би могло да има и процесуално значение най-вече 

с оглед на къде (в географски смисъл) е настъпила щетата.  

Връщайки се към източниците, формиращи бюджета на 

Европейския съюз, може да се направи изводът, че по същество 

национални средства се трансформират в собственост на Европейския 

съюз. Съществува интерпретация, че митните сборове, внасяни в 

бюджета на Съюза, поначало имат характер на средства на Европейския 

съюз и че националните държави чрез съответните си агенции просто 

осъществяват сборове на средства с характеристики на средства на 

Общността, за което получават възнаграждение, изразяващо се в 

правото им да задържат част от сборовете.  

Когато Европейският съюз чрез съответните механизми 

предостави средства на българската държава, те придобиват национален 

характер и стават публична собственост. Вероятно  практикуващите 

пеналисти ще се сблъскват с тази алтернатива на особения предмет по-

често, като тук отново възниква въпросът за различните наказателно-

правни защити на по същество един предмет. Тук следва да се направи 

уточнение, че в българския език понятията “фонд” и “средства” са 

тъждествени, тъй като в речника на чуждите думи смисълът на думата 

“фонд” е обозначена като “парични средства със специално 

предназначение”.  

Ако бъдат установени нередности, нарушения или престъпления, 

свързани с предаване на средства на бенефициенти с характеристиката 

“предоставен от Европейския съюз на българската държава” и дори 

подобни средства да подлежат на възстановяване в бюджета на 

Европейския съюз, националният им характер е безспорен, макар и да е 

третиран различно в Наказателния кодекс .   
 
Компетенции  

 

Определянето на особения предмет на посегателство и 

изясняването дали средствата са от фондове, принадлежащи на 

Европейския съюз, или са такива, предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, има и съответните процесуални последствия.  



 138

Съобразно Наказателно-процесуалния кодекс, прокуратурата, 

освен всичко останало, е и универсален разследващ орган. 

Престъпленията, образувани по материали, постъпили от Държавна 

агенция “Национална сигурност” (ДАНС), задължително трябва да се 

разследват от прокурор. Общите компетенции по разследването са на 

дознателите, а следствените органи са лимитирани до текстовете, 

посочени в чл. 194  от НПК, като трябва да се има предвид, че чрез чл. 

194а от НПК на практика се стесняват следователските компетенции.  

Принципно  престъпления с този особен предмет трябва да се 

разследват от прокурор или от дознател.  Когато предмет на 

престъплението са средства от фондове, принадлежащи на Европейския 

съюз, може да има случаи престъплението да се разследва от 

следовател, тогава, когато е извършено в чужбина и ДАНС не разполага 

с материали. Това биха могли да бъдат случаите на така нареченото 

“директно финансиране”, когато парите постъпват директно от чужбина 

към бенефициента. В практиката на Национална следствена служба 

досега не е възниквал случай на разследване на злоупотреби с  така 

наречено “директно финансиране”, но Европейската комисия, 

осъществяваща директните плащания към бенефициентите, има 

възможност да разполага с информация за банковите сметки в банки на 

територията на страните, които членуват в Европейския съюз. 

Комисията има преки финансови отношения с над 200 000 субекти, 

които се явяват трета страна (най-вече бенефициенти по грантове и 

доставчици на стоки и услуги). Няма пречка Европейската комисия да 

възлага доставка на стоки и услуги на български търговски субекти, 

което означава директно плащане от някоя от банките на територията на 

страната или извън нея от сметки с титуляр Комисията.  Доколкото  

плащания,  винаги ще се осъществяват по банков път, присвоителното 

деяние винаги  ще е в изпълнение на някакви правни действия. 

Документната измама ще има своите обичайни характеристики, но с 

уточнението, че текстът на чл. 212, ал. 3 от НК има допирни точки с 

текста на чл. 248а, ал. 2 от НК.  

 

Заключение  
 

Разследването на делата с предмет средства и имущество от 

фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, са с елемент на 

допълнителна усложненост, защото липсва съдебна практика, свързана 

с упоменатия предмет, въз основа на която да се уеднаквят критериите и 

да се постигнат добри стандарти. На второ място, при  разследването на 
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подобни дела, независимо кой е компетентният орган, често може да се 

налага да бъде ангажирана международна правна помощ.  

Международният елемент по делата обикновено е спънка или най-

малкото е свързан с по-голяма продължителност при разследванията. 

Определен интерес представлява възможността и задължението при 

разследването да се ползват възможностите на директно 

сътрудничество с OLAF или чрез българското звено АФКОС, при което 

OLAF винаги трябва да бъде разглеждан като административен орган, а 

не като част от определена юрисдикция. Приобщаването на 

материалите, получени чрез OLAF, към материалите по едно 

наказателно производство може и вероятно ще предизвиква атаките на 

защитата и най-вече дали и доколко тези материали са приобщени по 

реда на традиционното международно правно сътрудничество, така 

както то е регламентирано по Наказателно-процесуалния кодекс. 

Получаването на материали от OLAF чрез българския АФКОС ги прави 

по-солидни от процесуална гледна точка. От друга страна,  

ангажирането на OLAF, стига да е облечено в съответната форма, дава  

допълнителни възможности, които не са така достъпни за българския 

разследващ орган. Интерес представлява и въпросът дали следва деецът 

да осъзнава, че посегателството е върху “особен предмет”, дали прави и 

дали е длъжен да разграничава “бюджетни средства” от средствата, 

предоставени от Европейския съюз на българската държава.   
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Престъпления против паричната и кредитната 
система – въпроси de lege lata и de lege ferenda 

 

Антон Гиргинов 

 
 

І. Нередовни банкови карти 

 

1. Подправката на банкови карти e криминализирана през 1997 

години. С въведения законов текст на т. 3 от чл. 243, ал. 2 от 

Наказателния кодекс (Обн., ДВ, бр. 62 от 1997 година) изрично е 

регламентирано, че предмет на подправка могат да бъдат както 

кредитните карти, така също и дебитните, т. е. разплащателните 

банкови карти. 

Следващият член 244 от НК криминализира субсидиарно, като 

една вторична престъпна дейност, последващото умишлено боравене с 

предмета на подправката – подправения финансов знак. Формите на 

изпълнително деяние са три:   

• първоначалното прокарване в обращение на подправения 

финансов знак (неговото даване като редовен финансов знак – 

за да се плати с него, или неговото даване на междинно лице-

пласьор, който по-късно сам да плати с него на трето лице, 

заблуждавайки го, че му дава редовен финансов знак),  

• служенето с подправения финансов знак (т. е. когато се приеме 

и препредаде на трето лице като редовен финансов знак), както 

и  

• прокарването на финансовия знак/финансовите знаци в големи 

количества, т. е. когато стойността (единствената им мярка), 

която може да бъде придобита чрез него/тях, е в големи 

размери.  

За пълнота може да се отбележи, че подобно на вещното 

укривателство по чл. 215 НК и тук се касае до една вторична и 

субсидиарна престъпна дейност [Ненов, уч., с. 96]. За разлика от 

вещното укривателство, обаче, предметът й не е придобит, а произведен 

чрез първоначалната престъпна дейност, съгласно подправката по чл. 

243 от НК. Затова последващото боравене с него, визирано в чл. 244 от 

НК, не съставлява вещно укривателство по чл. 215 от НК. По този начин 

съставите, предвидени в чл. 244 от НК, се оказват субсидиарни спрямо 

тези по предходния чл. 243 от НК, визиращ подправката, и 

едновременно с това се оказват алтернативни спрямо състава по чл. 215 

от НК, визиращ вещното укривателство. 



 142

Все пак много повече са приликите на разглежданото 

престъпление с вещното укривателство. Приликите им са следните:  

• първо, за да се постанови осъдителна присъда за всяко от тези 

две вторични престъпления, не е нужно да има вече влязла в 

сила за първоначалното престъпление, достатъчно е то да е 

било доказано; 

•  второ, за да отговаря за всяко от тези субсидиарни 

престъпления, деецът трябва да не е участвал по никакъв начин 

в първоначалното престъпление, включително като помагач, 

обещал помощ след неговото извършване;  

• трето, за нито едно от двете престъпления няма предвидено 

обстоятелство, изключващо наказуемостта им, така както е при 

личното укривателство (чл. 294, ал. 3 от НК) или 

недоносителството (чл. 248, ал. 2 от НК) например.  

Онова, което прави най-голямо впечатление в текста на чл. 244 от 

НК, е, че той не е напълно съгласуван с текста на предходния член, 

визиращ първоначалното престъпление – подправката. В чл. 244, ал. 1 и 

2 от НК, а след това и в чл. 246, ал. 3 от НК, банковите карти не се 

споменават. Предметите на престъпленията са обозначени само като 

“знаци”. Очевидно е обаче, че, от една страна, банковата карта трудно 

може да бъде определена като знак с присъщата му писмена и 

условна/незизрична форма (в отличие от характерната за документа 

изрична форма – той е изрично изявление на воля или знание). От друга 

страна, неправомерните действия с подправени банкови карти трябва в 

не по-малка степен да бъдат възпирани със средствата на наказателното 

право, отколкото подобните действия с финансови знаци, т. е. с 

паричните или други знаци. С оглед на това и по съображения за 

пълнота предлага се банковите карти да бъдат изписани изрично в 

текста на чл. 244 от НК и на чл. 246, ал. 3 от НК, редом с думите 

“парични или други знаци по чл. 243”. 

 

2. Криминализирани и две класически форми на предварителна 

престъпна дейност спрямо подправката на финансови знаци и банкови 

карти. Съгласно чл. 246, ал. 1 от НК те са: приготовлението за 

подправка, престъпното сдружаване (шайка) за подправка  

Дейността по чл. 246, ал. 3 от НК също може да се окаже форма на 

предварителна престъпна дейност спрямо подправката и на банкови 

карти, стига, съгласно предложението, в законовия текст на тази алинея 

да бъдат вмъкнати и думите “карти”. Така чл. 246, ал. 3 от НК би 

гласяла: “Който изготвя, придобива, пази или укрива предмети, 

материали или оръдия, компютърни програми или елементи за защита 

на паричните знаци или на карти, за които знае, че са предназначени ... 
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за подправка на парични, на други знаци или на карти по чл. 243, се 

наказва с ...”. 

Така или иначе очертаната в чл. 246, ал. 3 от НК дейност се явява 

случай, при това може би единственият, на криминализирано неуспяло 

помагачество. Освен това, за разлика от другите случаи на неуспяло 

акцесорно съучастие (подбудителство или помагачество), тук 

криминализацията не е обща – тя не обхваща всички умишлени 

улеснявания, а се свежда само до “набавянето/държането на средства”. 

Затова ако, например, деецът намери помещение за извършване от 

другиго на бъдещата подправка, то дейността му би била 

несъставомерна и ненаказуема.  

 

3. Още по-голям интерес представлява субективната страна на 

“набавянето/държането на средства” като едно неуспяло помагачество 

към подправката по чл. 243 от НК. Известно е, че всяко помагачество – 

и съучастническото, и неуспялото, е умишлено. То се осъществява с 

пряк или с евентуален умисъл. Умисълът се разпространява и по 

отношение на улесняваното престъпление. Помагачът иска или поне 

допуска друго, улеснявано от него наказателно-отговорно лице да 

извърши определено престъпление. Това важи и за неуспелите 

помагачества в частност. Техният деец (субект) също иска или допуска 

улеснявано от него лице да извърши определено престъпление, но това 

лице изобщо не започва извършването му. 

Според чл. 246, ал. 3 от НК, обаче, достатъчно е деецът да знае 

само, че набавените/държаните средства могат да послужат за 

извършване от другиго на подправка по чл. 243 от НК. От това следва, 

че вината на дееца не се ограничава само до умисъл по отношение на 

чуждата и още неизвършена подправка. Защото знаенето, че средствата 

могат да послужат другиму да извърши подправка, позволява и 

самонадеяност спрямо нея. В този смисъл е и Р. 620-02-І (с докладчик 

Пл. Томов). Според него  “онзи, който само знае, че определени вещи 

могат поначало да послужат за подправка на парични или други знаци, 

ще носи отговорност за дейността си по тяхното изготвяне, пазене ... и 

при евентуален умисъл към подправката, а дори непредпазливост”.  

Тук, разбира се, следва да се уточни, че става дума само за 

съзнавана непредпазливост (самонадеяност) за извършване от другиго 

на подправката – деецът съзнава, че друг може да извърши подправката 

със средствата, които сам набавя/държи, но е необосновано убеден, че 

може да я предотврати. Несъзнаваната непредпазливост (небрежността) 

е невъзможна, щом деецът все пак съзнава, че със средствата, които 

държи, друг може да извърши подправката, няма как да се приеме, че 
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същият този деец изобщо не предвижда, че подправката може да бъде 

извършена. 

Би следвало набавянето/държането на средства за извършване от 

другиго на подправката по чл. 243 от НК трябва да се ограничи само до 

случаите, когато набавянето/държането на средствата бъде извършено с 

умисъл за улесняваната, но неизвършена още подправка. В противен 

случай разследващите органи са изправени не само пред единствената 

криминализация на неуспяло помагачество – без криминализиране и на 

неуспялото подбудителство, но и пред такава криминализация на 

неуспялото помагачество, при която то се наказва дори когато бъде 

извършено по непредпазливост, в частност - по самонадеяност.  

Има и още едно съображение против това текстът на чл. 246, ал. 3 

от НК да включва и непредпазливото улесняване на чужда и несъстояла 

се още подправка. Това съображение произтича от приготовлението за 

същата подправката, обявено за наказуемо с чл. 246, ал. 1, пр. І от НК. 

Съгласно чл. 17, ал. 1 от НК, за да е налице приготовление, е нужно 

деецът да има пряк умисъл по отношение на “намисленото 

престъпление”, за чието извършване той се подготвя. По довод за 

противното следва, че не се наказва онзи, който набавя средства, годни 

за извършване на нежелано собствено престъпление. Затова с още по-

малко основание би трябвало да се наказва онзи, който набавя средства, 

годни за извършване на нежелано от него чуждо престъпление.  

Най-сетне не бива да се забравя и едно генерално съображение, 

което също е в полза на частичната декриминализация на дейността по 

чл. 246, ал. 3 от НК. Съображението е, че най-ефективното средство за 

борба с престъпността е всъщност декриминализацията. 

 

ІІ. Редовни банкови карти 

 

1. Редовната банкова карта е средство на престъплението по чл. 

249 от НК. Първоначално този член се отнасяше до чека без покритие и 

имаше субсидиарно значение спрямо документните престъпления и 

документната измама, при които престъпления документът е 

неистински или лъжлив. Но тъй като чекът без покритие не е нито 

неистински, нито дори лъжлив документ (спадайки към категорията на 

диспозитивните, а не на свидетелстващите документи), то отнасящият 

се до него чл. 249 от НК не се конкурираше с разпоредбите за 

документните престъпления и за документната измама, а само ги 

допълваше. Той се прилагаше, защото поради липса на неистински или 

лъжлив документ разпоредбите за документните престъпления и 

документната измама не можеха да намерят приложение.  
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Но след като през 2002 година чл. 249 от НК се промени и е 

отнесен до всякакви платежни инструменти и до банковите карти в 

частност, неговото значение се преобърна необяснимо. От допълващ 

той беше възприет като водещ, т. е. като един изключващ текст. Прие, 

че чл. 249, ал. 1 от НК единствен визира непозволеното ползване на 

чужда банкова карта и изключва приложението на други разпоредби и в 

частност на тази за кражба с използване на техническо средство по чл. 

195, ал. 1, т. 4, пр. ІІ от НК. Аргументът бе, че законодателят е създал 

сегашния текст на чл. 249, ал. 1  от НК тъкмо заради непозволеното 

ползване на чужда банкова карта. 

Дори обаче да се приеме, че законодателят е искал за 

непозволеното ползване на чужда банкова карта да се прилага само чл. 

249, ал. 1 от НК, това не значи, че този резултат е бил действително 

постигнат. За да има чл. 249, ал. 1 от НК изключителната приложимост, 

нужно е предвидения в него състав да е първичен, поглъщащ или 

специален спрямо този на кражбата с използване на техническо 

средство по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. ІІ от НК. 

Очевидно е, че съставът по чл. 249, ал. 1 от НК не може да е нито 

първичен, нито поглъщащ спрямо този на кражбата с използване на 

техническо средство, тъй като обуславя налагане на значително по-леко 

наказание от него. Остава възможността той да бъде специален и, в 

частност, привилегирован състав на кражбата – пак заради това, че 

обуславя налагане на по-леко наказание. Такъв специален състав обаче 

съдържа всички признаци на общия, а това не важи за състава по чл. 

249, ал. 1 от НК. Той далеч не съдържа всички признаци на кражбата – 

нито всички обективни, нито дори само всичките й субективни 

признаци. Неговото изпълнително деяние не съдържа отнемане, нито 

престъпният му резултат – завладяване на чужда движима вещ. В 

неговата субективна страна също така няма пряк умисъл за такова 

завладяване, нито намерение за противозаконно присвояване на 

отнетата вещ.  

 

2. За отбелязване е още, че съставът на кражбата беше сметнат за 

неприложим дори тогава, когато в резултат на непозволеното ползване 

на чужда банкова карта деецът получи чужди пари, т. е. при 

манипулация на банкомат – поначало такава манипулация не 

предизвиква ничие разпореждане на човек с парите, за да се мисли за 

някаква измама. Смяташе се понякога, че деянието не може да 

съставлява дори кражба, „поради предварително договореното съгласие 

на банката да изплати сумата по и чрез платежния инструмент” – 

банковата карта [преп. на ВКП № 7063/07.ІІІ, т. 2].  
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 Все пак това становище не намери подкрепа. Действително 

банковата карта, издадена на титуляра на съответната сметка (и 

“оправомощен държател” на самата карта) би могла да попадне в ръцете 

и на трети недобросъвестни лица. Затова банката и титулярът търпят 

риска такива лица да ползват картата и да им отнемат банкноти. 

Поемането на този риск, обаче, не значи, че банката и титулярът на 

сметката са съгласни трети недобросъвестни лица да ползват картата и 

да ги ощетяват. Такава уговорка в тяхна полза няма. Съгласието на 

банката е само в полза на титуляра на сметката. Този извод следва и от 

чл. 10, ал. 4 от Наредба № 16 за електронните платежни инструменти 

(Обн., ДВ, бр. 81 от 2005 година), според която “банковата карта се 

използва само лично от оправомощения държател”. Най-после съгласно 

чл. 11, ал. 1, изр. ІІ от същата Наредба, оправомощеният държател се 

задължава към банката да пази в тайна кода на картата. При това 

положение, след като банката забранява изобщо да се дава възможност 

на трети лица да ползват картата, няма как да се приеме, че тя е 

съгласна такива лица да ползват картата.  

Следователно основната грешка бе, че не се прави разлика между 

риск и съгласие. Оттук, след като поемането на риск се приравни с 

даването на съгласие, се стигна и конструкцията на договор в полза на 

трети лица-крадци между банката и “оправомощения държател” на 

картата. Тези две симптоматични грешки следва да се подчертаят, 

защото те могат да бъдат допуснати и другаде. 

 

3. Вижда се, че съставът на кражбата е напълно осъществим в 

описаните случаи и съставът по новия чл. 249 от НК в частност не може 

да го изключи. Вярно е и обратното – съставът по чл. 249 от НК, на свой 

ред, също не изключва този на кражбата. Поради това, за да се избегне 

очевидно нежеланата идеална съвкупност между кражбата и 

непозволеното ползване на чужда банкова карта, се предложи второто 

престъпление да бъде изрично обявено в текста на визиращия го чл. 249 

от НК за субсидиарно. Това напълно отговаря и на съотношението 

между кражбата и другите престъпления против собствеността, чиито 

състави са първични, и престъпленията против стопанството, каквото е 

и самото непозволено ползване на чужда банкова карта в частност. Така 

ставайки субсидиарно, непозволеното ползване на чужда банкова карта 

ще бъде налице в малкото случаи, когато няма да е налице кражба. Това 

ще са случаите, когато се причиняват единствено вреди на банката, без 

ползващият картата деец да придобива чужди банкноти от банкомата – 

било като довършено престъпление, било само като опит за кражба.  

Най-сетне, общата постановка за разграничаването на 

престъпленията против собствеността по Глава V и престъпленията 
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против стопанството по Глава VІ от Особената част на Наказателния 

кодекс като съответно първични и субсидиарни престъпления може да 

послужи за определяне не само на съотношението между кражбата и 

непозволеното ползване на чужда банкова карта. По тази обща 

постановка може да се определи и, например, съотношението между 

предвидената в чл. 212, ал. 3 от НК документна измама за сметка на 

европейски фондове, която е престъпление против собствеността, и 

предвиденото в чл. 248а, ал. 2 от НК измамливо получаване на 

европейски фондове, което е престъпление против стопанството. 

 

4. Ако се върнем към манипулациите на банкомати, следва да 

държим сметка и за това, че съставът на кражбата няма да бъде винаги 

осъществен дори ползващият картата деец да придобие чужди банкноти 

от банкомата. Възможно е да не се установи, че завладяването на 

използваната по-късно банкова карта е станало чрез нейното отнемане 

без съгласие на оправомощения й държател. В такъв случай се приема 

най-често, че картата е била намерена (заедно с лист, на който е 

отбелязан кода й) от дееца, което подставя въпроса за присвояване на 

изтеглената сума при условията на чл. 207 от НК. За разлика от 

намерения ключ на някакво помещение, тук завладяването на банковата 

карта прави деецът владелец и на банковата сметка, защото единствен 

разполага с достъп до нея, т. е. банковата карта дава изключителна 

власт над съответната й банкова сметка. 

Накрая, следва да се спомене и това, че се предлага заличаване на 

изискването за значителни вреди в текста на чл. 249, ал. 1 от НК. Тук 

възниква един логичен въпрос: Защо, след като няма престъпна 

придобивка, а само вреди за другиго, се премахва изискването тези 

вреди да бъдат значителни? Строгостта идва от това, че средство на 

посегателство е банкова карта; това средство увеличава значително 

обществената опасност на деянието. Строгост по отношение на такива 

посегателства е последователна. По същите съображения за по-голямата 

обществена опасност на деянията, извършени с такива средства, се 

предлагат и по-тежки наказания за онези кражби, които ще бъдат 

извършени с използване на банкови карти. 

Така се реагира на завишената обществена опасност и в двете 

хипотези на непозволено ползване на чужда банкова карта: при кражба 

– с предвиждане в закона на по-тежко наказание, при простото ползване 

на такава карта – с криминализация на всички случаи, а не само когато 

се стига до значителни вреди. 
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ІІІ. Неизпълнени задължения за деклариране 
 

Неизпълненото задължение да се подаде определена декларация е 

криминализирано не само с чл. 251, ал. 1, пр. ІІІ от НК, който спада към 

разглеждания раздел за Престъпления против паричната и кредитната 

система. Неизпълненото задължение за подаване на декларация е 

криминализирано и с чл. 255, ал. 1, пр. І, т. 1 от НК (този интересуващ 

ни състав, макар и погълнат, е изнесен преди поглъщащия го – 

неплащането на данъка), а също и с чл. 255а, пр. І, чл. 313а, ал. 2 и 

други разпоредби на Наказателния кодекс. 

Декларацията обикновено се подава, за да се установи по нея 

някакъв факт от значение за определяне на парично задължение или от 

значение за статистиката. Декларацията следва да бъде депозирана до 

определен в закона краен срок. Ако този срок бъде умишлено 

пропуснат, задълженото лице извършва престъпление. 

Тук първият основен въпрос, който възниква, е от кой момент 

започва извършването на престъплението – дали това е моментът, 

когато настъпи подлежащият на деклариране факт и деецът може да 

пристъпи към подаване на декларацията, или това е моментът, когато 

деецът пропусне крайния срок за подаване на декларацията. От 

решаването на този въпрос зависи как следва да се изписва в 

диспозитива времето на извършване на престъплението.  

Би могло да се приеме, че престъплението започва да се извършва 

от по-късния момент, а именно – от момента, когато деецът изтърве 

крайния срок за подаване на декларацията. Защото до този момент той 

не извършва никакво нарушение изобщо и следователно не може да 

извършва и престъпление в частност. Така например, едно много 

популярно и сходно по конструкция престъпление – неплащането на 

издръжка по чл. 183 от НК. За негово начало се приема момента, когато 

деецът изпадне в забава в размер на две месечни вноски. Той е в 

семейно-правно нарушение още от момента, когато не плати първата си 

вноска, но стига до нарушаване и на наказателното право едва когато 

изпадне в забава в размер на поне две месечни вноски. Това може да 

стане след още един месец, а може да стане и доста по-късно, ако 

деецът се издължава частично. Следователно извършваното от дееца 

правонарушение не значи непременно и осъществявано престъпление. 

Затова с още по-малко основание може да се осъществява престъпление, 

без изобщо да има нарушение – на семейното право, на финансовото, на 

административното или на което и да е друго право. Тъкмо това 

състояние на липса на правонарушение, обаче, е характерно за дееца, 

докато не пропусне крайния срок за подаване на декларацията. Той не 

нарушава финансовото, административното или каквото и да е друго 
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право, поради което не би могъл да наруши и наказателното право и да 

извърши престъпление. Понеже недекларирането е престъпление, 

очертано с бланкетна диспозиция, неговото осъществяване не може да 

започне без нарушаване на запълващата я правна норма от финансовото 

или административното право.   

Все пак налага се известно прецизиране на точния начален момент, 

откогато започва осъществяването на изпълнителното деяние на 

престъплението, заключаващо се в неподаване на декларация. Ако се 

приеме, че престъплението е резултатно и неговият престъпен резултат 

(отрицателен по съдържание – като този по чл. 183 от НК) се свежда до 

непостъпване на определена писмена информация в определено 

учреждение и ако едновременно с това се отчете още, че 

изпълнителното деяние неминуемо предхожда престъпния резултат, то 

трябва да бъде изяснен следният въпрос: Какво може да бъде онова 

предходно бездействие, което предизвиква изпълването на престъпния 

резултат, осъществява самото изпълнително деяние и нарушава също 

онази норма от финансовото или административното право, която 

урежда срочното деклариране? Логичният отговор е, че това е 

предходното бездействие в рамките на онова необходимо и достатъчно 

време, което е позволявало на дееца да попълни и подаде своята 

декларация преди изтичането на крайния срок за депозирането й. На 

практика това нужно на дееца време е последният ден за подаване на 

декларацията. През този ден именно, ако деецът бездейства, започва да 

нарушава онази норма от финансовото или административното право, 

която урежда срочното деклариране. С това свое бездействие деецът 

започва да осъществява и самото изпълнително деяние на 

престъплението, заключаващо се в неподаване на декларация.  

Вторият основен въпрос е дали недекларирането се явява 

продължавано или продължено престъпление. Проблемът идва от това, 

че декларациите – годишни или месечни, се подават обикновено до 

определена дата. Така се създава впечатление, че престъплението може 

да бъде извършено само на тази дата. Оттук се прави изводът, че 

престъплението се извършва периодически – веднъж годишно или 

веднъж месечно, което много напомня на продължаваното 

престъпление. 

Би могло да се приеме, обаче, че тази периодичност се отнася само 

до редовното деклариране. Щом деецът пропусне срока за деклариране, 

за никаква периодичност не може да става дума. Оттук нататък той е 

постоянно длъжен да подаде своята декларация и в това му задължение 

няма никакви прекъсвания. Следователно щом пропусне срока за 

деклариране, деецът не само осъществява изцяло състава на 

престъплението, заключаващо се в неподаване на декларация, но и се 
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оказва след това в едно трайно престъпно състояние на противоправно 

бездействие от същия вид, докато не подаде своята декларация. Той 

продължава непрекъснато да осъществява състава на престъплението, 

което е характерно винаги и само за продължените престъпления. Както 

при другите продължени престъпления, така и тук настъпилият 

престъпен резултат не може, за разлика от продължаваното 

престъпление, да нараства след довършване на престъплението, макар 

осъществяването на изпълнителното деяние да трае и след това. Ако 

например с недекларирането е укрито парично задължение в определен 

размер, този му размер няма как да се увеличава впоследствие. 

Отделен е въпросът, че ако следващият месец или следващата 

година деецът отново не подаде дължима декларация, той може да 

започне извършването и на второ деяние, което осъществява състава на 

продължено престъпление, и с това свое поведение да извърши 

продължавано престъпление от продължени деяния. Така в крайна 

сметка пак се получава събиране на резултатите в един общ, но само от 

онези отделни недекларирания, които са и сами по себе си 

съставомерни. Това следва от изричния текст на чл. 26, ал. 1 от НК. Така 

например, едно отделно недеклариране по чл. 255, ал. 1, пр. І от НК ще 

се окаже съставомерно и може да влезе в едно продължавано 

престъпление само когато укритото с него данъчно задължение е в 

“големи размери” по смисъла на чл. 93, т. 14, пр. І от НК, т. е. е в размер 

на поне 3 000 лева. Отделно от това трябва да се има предвид, че, макар 

поставен на първо място в законовия текст, съставът на посоченото 

деклариране е рядко приложим, тъй като се явява погълнат от 

следващия го състав, който е за неплащане на данък в големи размери. 

Вижда се в крайна сметка, че всяко едно престъпление, 

заключаващо се в неподаване на определена декларация, разкрива 

белезите на типичното продължено престъпление, извършвано само с 

бездействие, а именно: 

• неговият престъпен резултат е отрицателен по съдържание, 

като се свежда до непостъпване на определена писмена 

информация в определено учреждение; 

• за изпълването на престъпния резултат е достатъчно деецът да 

пропусне срока, в който е трябвало да действа, като предостави 

съответната писмена информация; 

• и след осъществяване на престъпния резултат обаче деецът 

продължава със същото свое поведение, което преди това е 

довело до настъпването на престъпния резултат (от фактическа 

гледна точка поведението на дееца е същото бездействие, а от 

юридическа гледна точка – неизпълнение на същото правно 

задължение за деклариране); 
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• последващото поведение на дееца трае непрекъснато, защото 

той е постоянно длъжен да подаде своята декларация, но не 

прави това, т. е. не се издължава в нито един миг. 

Третият основен въпрос е докога трае престъплението, 

заключаващо се в неподаване на декларация. Проблемът идва от това, 

че правото, което урежда декларирането, обикновено не сочи докога 

просрочената декларация подлежи все пак на приемане. Проблемът 

идва допълнително и от това, че за разлика от продължаваното 

престъпление продълженото престъпление, каквото е и неподаването на 

декларация, няма собствена правна уредба и в частност норма, по 

силата на която то да се прекъсва с внасяне на обвинителен акт, както е 

по силата на чл. 26, ал. 6, пр. ІІ от НК. 

Три са възможните отговори относно това докога съществува 

задължението за деклариране и оттук – докога бива извършвано онова 

продължено престъпление, което се заключава в неподаване на 

декларация:  

а) докато се погаси съответно укриваното парично вземане, ако 

има изобщо има такова;  

б) докато може да има съмнение относно установявания с 

декларацията факт или, по-общо казано, докато има правен интерес, ако 

изобщо може да се установи крайният му момент, или  

в) престъплението може да се извършва безкрайно, защото 

интересът от подаване на декларация е вечен и не може сам по себе си 

да обоснове прекъсване на престъплението.   

Трудно е да се прецени кой е правилният отговор и може да се 

каже, че все още няма надежден инстументариум, въз основа на който 

да бъде даден сигурен отговор. Затова отговорът и на този въпрос – 

докога се подава просрочената декларация – трябва да бъде даден от 

законодателя, при това не в Наказателния кодекс, а в законите, които 

пряко уреждат декларирането.  
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 НА СЪВЕТА 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 1995 ГОДИНА 

ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

 
 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 
 
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по специално на 
член 235 от него, 
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, 
и по специално член 203 от него, 
като взе предвид предложението на Комисията [1], 
като взе предвид становището на Европейския парламент [2], 
като има предвид, че общият бюджет на Европейските общности се финансира от 
собствени ресурси и се управлява от Комисията в рамките на разрешените разходи и в 
съответствие с принципа на доброто финансово управление; като има предвид, че 
Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите-членки за постигането на тази 
цел; 
като има предвид, че повече от половината от разходите на Общността се изплащат на 
бенефициерите посредством посредничеството на държавите-членки; 
като има предвид, че подробните правила, ръководещи това децентрализирано 
администриране и мониторинга на тяхната употреба, са предмет на различни подробни 
разпоредби в съответствие с политиките, които се засягат; като има предвид, че трябва 
да се противодейства на действията, насочени срещу финансовите интереси на 
Общността във всички области; 
като има предвид, че ефективността на борбата с измамите срещу финансовите 
интереси на общността изисква създаването на общ набор от правни средства във 
всички области, попадащи в обхвата на политиките на Общността; 
като има предвид, че нередностите, и административните мерки и санкции, свързани с 
тях, се предвиждат в секторните правила в съответствие с настоящия регламент; 
като има предвид, че горепосоченото поведение включва измамните действия, както са 
определени в Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските 
общности; 
като има предвид, че административните санкции трябва да осигуряват адекватна 
защита на споменатите интереси; като има предвид, че е необходимо да се определят 
общите правила, които се прилагат към тези санкции; 
като има предвид, че правото на Общността предвижда административните санкции на 
общността в рамката на общата селскостопанска политика; като има предвид, че такива 
санкции следва да се установят също и в други области; 
като има предвид, че мерките и санкциите, предвидени в преследването на целите на 
общата селскостопанска политика, представляват неразделна част от системите на 
помощта; като има предвид, че те преследват свои собствени цели, които не засягат 
оценката на поведението на икономическите оператори, от компетентните органи на 
държавите членки от гледна точка на наказателното право; като има предвид, че 
тяхната ефективност трябва да се осигури от незабавното действие на правилата на 
Общността и посредством пълното прилагане на мерките на общността като цяло, при 
което приемането на превантивни мерки не е довело до постигането на тази цел; 
като има предвид, че не само по силата на общия принцип на равенството и на 
принципа на пропорционалността, но също и в светлината на принципа ne bis in idem, 
трябва да се приемат подходящи разпоредби, които да зачитат постиженията на 
правото на ЕС и правилата, предвидени от специалните правила на Общността, които 
съществуват към момента на влизането в сила на настоящия регламент, за избягване 
припокриването на имуществените санкции, налагани от Общността и националните 
наказателноправни санкции, налагани на същото лице на същите основания; 
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като има предвид, че за целите на прилагането на настоящия регламент наказателното 
производство може да се счита за приключило, когато компетентните национални 
органи и заинтересованите лица се споразумеят; 
като има предвид, че настоящият регламент ще се прилага, без да се нарушава 
прилагането на наказателното право на държавите-членки; 
като има предвид, че правото на Общността възлага на Комисията на държавите-
членки задължението да проверяват дали средствата от бюджета на Общността се 
използват в съответствие с целта, за която са отпуснати; като има предвид, че 
съществува необходимост от общи правила, за да допълнят съществуващите 
разпоредби; 
като има предвид, че Договорите не съдържат разпоредбите, които са необходими за 
специфичната компетентност за приемане материално право с хоризонтален обхват 
относно проверките, мерките и санкциите с оглед на осигуряването на защитата на 
финансовите интереси на Общността; като има предвид, че по тази причина правното 
основание е член 235 от Договора за ЕО и член 203 от Договора за ЕОАЕ; 
като има предвид, че допълнителните общи разпоредби, които се отнасят до 
проверките и инспекциите на място, ще се приемат на по-късен етап; 
 
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
 
ДЯЛ I 
Общи принципи 

 
Член 1 
1. За целите на защитата на финансовите интереси на Европейските общности, с 
настоящото се приемат общи правила, отнасящи се до единните проверки и до 
административните мерки и санкции, касаещи нередностите по отношение на правото 
на Общността. 
2. "Нередност" означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в 
резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би 
имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, 
управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, 
произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите 
или посредством извършването на неоправдан разход. 
Член 2 
1. Административните проверки, мерки и санкции се въвеждат дотолкова, доколкото са 
необходими за осигуряването на правилното прилагане на правото на Общността. Те 
ще бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект, така че да осигуряват 
адекватна защита на финансовите интереси на Общността. 
2. Не може да се налага административна санкция, освен ако тя не е предвидена 
предварително в акт на Общността. В случай на последващо изменение на 
разпоредбите, които налагат административни санкции и се съдържат в правила на 
Общността, по-леката разпоредба ще се приложи с обратно действие. 
3. Правото на Общността определя характера и обхвата на административните мерки и 
санкции, които са необходими за правилното прилагане на въпросните правила, като се 
отчита видът и тежестта на нередността, предоставената или получената облага и 
степента на отговорност. 
4. При условията на приложимото право на Общността, процедурите за извършването 
на проверките на Общността, мерките и санкциите се уреждат от правото на 
държавите-членки. 
Член 3 
1. Срокът за давност за процедурите е четири години от момента, в който нередността 
по смисъла на член 1, параграф 1 е извършена. Въпреки това секторните правила 
могат да предвиждат и по-кратък срок, който не може да бъде по-малък от три години. 
В случай на продължаваща или повторно извършена нередност срокът за давност 
започва да тече от датата, на която нередността е прекратена. В случай на 
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многогодишна програма срокът за давност във всеки случай продължава, докато 
програмата изрично не бъде прекратена. 
Срокът за давност се прекъсва от всяко действие на компетентните органи, което е 
нотифицирано на лицето, свързано с разследването или правните действия, отнасящи 
се до нередността. Срокът за давност започва да тече отново след всяко действие, 
което го прекъсва. 
Въпреки това срокът за давност влиза в сила най-късно на датата, на която изтича срок 
равен на двукратния давностен срок, ако компетентните власти не са наложили 
санкция, освен ако административната процедура не е била отложена в съответствие с 
разпоредбите на член 6, параграф 1. 
2. Срокът за изпълнение на решението, налагащо административната санкция, е 
тригодишен. Срокът започва да тече от деня, в който решението става окончателно. 
Случаите на прекъсване и спиране се уреждат от съответните разпоредби на 
националното право. 
3. Държавите-членки запазват възможността да прилагат срок, който е по-дълъг от 
този, предвиден в параграфи 1 и 2 съответно. 
 
ДЯЛ II 
Административни мерки и санкции 

 
Член 4 
1. Общото правило е, че всяко нередност включва отнемане на незаконно придобитата 
облага: 
- посредством задължението да се плати или възстанови размерът на сумата, която се 
дължи или е придобита незаконно, 
- посредством частичното или пълното усвояване на обезпечението, което е 
предоставено в подкрепа на искането за авансово плащане или по времето на 
получаването на облагата. 
2. Прилагането на мерките по смисъла на параграф 1 се ограничава до отнемането на 
получената облага плюс — където това е предвидено — лихвите, които се определят 
въз основа на фиксиран лихвен процент. 
3. Действия, предприети с цел придобиване на облага, насочени против целите на 
приложимото право на Общността, в случая посредством изкуственото създаване на 
условията, които се изискват за получаването на такава облага, ще имат за резултат, в 
зависимост от случая, или невъзможността за получаването на облагата, или нейното 
отнемане. 
4. Мерките, предвидени в настоящия член, не се разглеждат като санкции. 
Член 5 
1. Преднамерено извършените или причинените по небрежност нередности могат да 
доведат до следните административни санкции: 
а) заплащане на административна глоба; 
б) заплащане на сума, по-голяма от незаконно придобитата или избегнатата, плюс 
лихва, когато това е възможно; тази допълнителна сума се определя в съответствие с 
процентното отношение, което се урежда от особените правила, и не може да 
надхвърля нивото, което е строго необходимо, за да представлява възпиращо 
средство; 
в) частичното или пълното премахване на облагата, отпусната по правилата на 
Общността, дори ако операторът се е възползвал само от част от облагата. 
г) изключване от или оттегляне на облагата за периода, следващ нередността; 
д) временно оттегляне на необходимото одобрение или признание за участие в схема 
на подпомагане на Общността; 
е) загуба на обезпечението или на депозита, учредени с оглед съобразяването с 
правилата или възстановяване на обезпечението, което е било освободено по грешка; 
ж) други санкции от чисто имуществен характер, еквивалентни по характер и обхват, 
предвиден в секторните правила, приети от Съвета в светлината на особените 
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изисквания на въпросните сектори и в съответствие с осъществяването на 
правомощията, предоставени на Комисията от Съвета. 
2. Без да се засягат разпоредбите, предвидени от секторните правила, съществуващи 
към момента на влизането в сила на този регламент, другите нередности могат да 
бъдат санкционирани само посредством тези санкции, които не са еквивалентни на 
наказателно-правните, предвидени в параграф 1, при условие че тези санкции са 
особено важни за гарантиране на правилното прилагане на правилата. 
Член 6 
1. Без да се засягат административните мерки и санкции на Общността, приети въз 
основа на секторните правила, съществуващи към момента на влизането в сила на 
настоящия регламент, налагането на имуществени санкции като административни 
глоби може да се отложи по силата на решение на компетентните власти, ако е 
образувано наказателно производство срещу въпросното лице във връзка със същите 
факти. Спирането на административното производство спира давностния срок, 
предвиден в член 3. 
2. Ако наказателното производство не продължи, спряното административно 
производство се възобновява. 
3. Ако наказателното производство завърши, спряното административно производство 
се подновява, освен ако това не противоречи на общите правни принципи. 
4. Когато административното производство се възобнови, административният орган 
следи за налагането на санкция, която е най-малкото еквивалентна на предвидената от 
Общносттните правила, което може да отчита всяка санкция, наложена от съдебната 
власт на същото лице по отношение на същите факти. 
5. Параграфи 1 до 4 не се прилагат към имуществените санкции, които представляват 
неразделна част от системите за финансово подпомагане и може да се приложи 
независимо от каквото и да е наказателни санкции, ако и доколкото то не е 
еквивалентно на тези санкции. 
Член 7 
Административните мерки и санкции на Общността могат да се налагат на 
икономическите оператори, посочени в член 1, а именно физическите и юридическите 
лица и другите предприятия, на които националното законодателство признава статута 
на юридическо лице, които са извършили нередността е. Те също могат да се налагат 
на лицата, които са взели участие в нередността, и на тези, които са задължени да 
поемат отговорността за деянието или да гарантират, че тя няма да бъде извършена. 
 
ДЯЛ III 
ПРОВЕРКИ 
 

Член 8 
1. В съответствие със своите национални законови, подзаконови и административни 
разпоредби, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират 
редовността и действителността на сделките, включващи финансовите интереси на 
Общността. 
2. Мерките, регламентиращи проверките, съответстват на особения характер на всеки 
сектор и са пропорционални на преследваните цели. Те отчитат съществуващата 
административна практика и структурите на държавите-членки, и се определят така, че 
да не представляват извънредно икономическо ограничение или административни 
разходи. 
Характерът и честота на проверките и инспекциите на място се осъществяват от 
държавите-членки и редът за осъществяването им се определя от секторните правила 
по такъв начин, че да гарантира еднаквото и ефективно прилагане на съответните 
правила и особено за установяването и предотвратяването на нередностите. 
3. Секторните правила включват разпоредбите, които са необходими за осигуряването 
на еднакви проверки посредством сближаването на методите на проверка и реда за 
тяхното осъществяване. 
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Член 9 
1. Без да се засягат проверките, извършвани от държавите-членки в съответствие с 
техните национални законодателства, правила и административни разпоредби, и без 
да се засягат проверките, осъществявани от институциите на Общността в 
съответствие с Договора за ЕО, и по-специално член 188 В от него, Комисията 
извършва проверки на своя отговорност относно: 
а) съответствието на административните практики с правилата на Общността; 
б) съществуването на необходимите материални документи и тяхното съответствие с 
приходите и разходите на Общността по смисъла на член 1; 
в) обстоятелствата, при които тези финансови операции са осъществени и проверени. 
2. В допълнение тя може да извършва проверки и инспекции на място в съответствие с 
условията, предвидени от секторните разпоредби. 
Преди извършването на тези проверки и инспекции, в съответствие с правилата в сила 
Комисията информира засегнатите държавите-членки с цел да получи необходимото 
съдействие. 
Член 10 
Допълнителни общи разпоредби, отнасящи се до проверките и инспекциите на място, 
се приемат по-късно в съответствие с реда, предвиден в член 235 от Договора за ЕО и 
член 203 от Договора за ЕОАЕ. 
Член 11 
Настоящият регламент влиза в сила три дни след публикуването му в Официален 
вестник на Европейските общности. 
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки. 
 
Съставено в Брюксел на 18 декември 1995 година. 
За Съвета 
Председател 
Борел Фонтел 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 Г.  
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С 
ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ  

НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 
 
Обн. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., доп. ДВ. бр.95 

от 26 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г. 
 
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 

 
Чл. 1. Създава Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейските общности, наричан по-нататък "съвета". 
Чл. 2. Съветът дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на 
държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията - измами, 
злоупотреби, неефективно управление или използване на средства и имущество, 
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени на българската държава от 
фондове и по програми на Европейския съюз. 
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) Съветът се състои от председател, двама 
заместник-председатели и членове. 
(2) Председател на съвета е министърът на вътрешните работи. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) Заместник-председатели на съвета са определени от 
председателя заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на 
финансите, предложен от министъра на финансите. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) 
Членове на съвета са: заместник-министър на земеделието и горите, заместник-
министър на околната среда и водите, заместник-министър на труда и социалната 
политика, заместник-министър на транспорта, заместник-министър на икономиката и 
енергетиката, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, 
заместник-министър на държавната администрация и административната реформа, 
директорът на Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на 
обществения ред и превенция", директорът на Главна дирекция "Борба с 
организираната престъпност", директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" на 
Министерството на вътрешните работи, директорът на Агенция "Митници", директорът 
на Агенцията за финансово разузнаване, директорът на Агенцията за държавна 
финансова инспекция, изпълнителният директор на Националната агенция за 
приходите, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пътища", 
изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" и генералният директор на 
Националната ветеринарно-медицинска служба. 
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) Съветът изпълнява следните функции: 
1. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, стратегии за борба с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и 
планове за действие към тях; 
2. ежегодно отчита дейността си пред Министерския съвет; 
3. по предложение на членовете съветът обсъжда въпроси, свързани с борбата с 
нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, 
и приема решения с подходящи мерки за оптимизирането й; 
4. осъществява взаимодействие с органите на съдебната власт, като конкретните 
форми на взаимодействие и сътрудничество се определят със съвместни актове. 
(2) Съветът заседава най-малко два пъти годишно. По инициатива на председателя, 
заместник-председател или на член на съвета могат да се насрочват извънредни 
заседания при необходимост. 
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) Дневният ред и материалите за заседанията се 
изпращат на членовете на съвета най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като 
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предложения за промени в него може да прави всеки член на съвета най-късно два дни 
преди заседанието. 
(2) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от 
членовете му. Решенията на съвета се приемат с общо съгласие. По решение на 
председателя по определени въпроси може да бъде проведено гласуване, като в този 
случай решението се приема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на 
съвета.  
(3) За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от председателя и от 
ръководителя на централното звено по чл. 9. Взетите решения се отразяват в 
протокола и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието. 
Чл. 6. (1) Председателят на съвета: 
1. представлява съвета; 
2. определя дневния ред на заседанията; 
3. насрочва и ръководи заседанията и работата на съвета; 
4. организира и контролира изпълнението на решенията на съвета; 
5. представя на заинтересуваните ведомства приетите от съвета решения, становища и 
предложения; 
6. утвърждава състава на експертните работни групи по предложение на членовете на 
съвета; 
7. отправя покани за участие в работата на съвета на представители на други 
държавни органи, органи на местното самоуправление и други организации, имащи 
отношение към дейността на съвета; 
8. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) 
9. предлага на съвета да приема допълнителни правила за работата си по неуредени в 
постановлението въпроси; 
10. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) 
(2) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от заместник-
председателя на съвета. 
Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) 
Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) Членовете на съвета: 
1. определят служител и негов заместник от съответната администрация, отговорни за 
борбата с измамите и нередностите, които да осъществяват оперативното 
взаимодействие с централното звено по чл. 9;  
2. организират в ръководените от тях администрации водене на регистър на измамите 
или нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, 
установени при изпълнение на функциите на съответната администрация;  
3. предоставят на централното звено и на националния ръководител информация за 
установените от неговите служители измами или нередности, засягащи финансовите 
интереси на Европейските общности, в срок 10 дни след установяването им; 
4. периодично анализират изискванията на acquis относно борбата с нередностите и 
измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и ги сравняват 
с националното законодателство; резултатите от анализа и предложенията за 
изпълнение на изискванията се изпращат на централното звено.  
(2) Информацията по чл. 8, ал. 1, т. 3 съдържа данни за съответната програма, номера 
на проекта, бенефициента, управляващия орган, описание на разкритата измама или 
нередност и предприети последващи действия.  
(3) Членовете на съвета утвърждават вътрешни правила за установяване и докладване 
на нередности и измами в ръководените от тях администрации. Вътрешните правила 
след утвърждаването им се изпращат на централното звено и на националния 
ръководител. 
Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) При осъществяване на дейността си съветът се 
подпомага от Централно звено за координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейските общности в Министерството на 
вътрешните работи, наричано по-нататък "централно звено". 
(2) Централното звено се състои от 12 служители, включително ръководителя на 
звеното.  
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(3) За служители на звеното по ал. 1 се назначават лица, които владеят английски език 
и имат поне 2 години професионален опит в дейности, свързани с усвояването на 
средства по програми и фондове на Европейския съюз. 
(4) Щатната численост на Министерството на вътрешните работи се увеличава с 12 
бройки за държавни служители, в т. ч. 12 от категории "Б", "В" и "Г". 
Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) В изпълнение на функцията си по чл. 9, ал. 1 
централното звено: 
1. подпомага и координира взаимодействието между членовете на съвета; 
2. е контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (OЛАФ) и със 
съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на 
Европейските общности в държавите членки и с други държави; 
3. осъществява задължителна координация на оперативното сътрудничество между 
ОЛАФ и членовете на съвета при провеждане на разследвания на територията на 
Република България; 
4. съхранява и чрез определените по чл. 8, ал. 1, т. 1 служители обменя с членовете на 
съвета информация за нередности и измами със средства по фондове и програми на 
Европейския съюз; 
5. организира и поддържа бази данни с информация за нередности и измами със 
средства на Европейския съюз, подадени от националния ръководител, от членовете 
на съвета или получени по друг начин; 
6. осъществява оперативно сътрудничество с определените по чл. 8, ал. 1, т. 1 
служители; 
7. получава и регистрира сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси на 
Европейските общности, и ги изпраща за проверка на компетентните членове на съвета 
или на други компетентни държавни органи; 
8. сътрудничи с всички държавни органи и структури и координира дейността в 
областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейския съюз; 
9. изготвя и предлага на съвета проекти на стратегии и планове за действие за борба с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности; 
10. организира, следи и отчита изпълнението на одобрените от Министерския съвет 
стратегии и планове по т. 9; 
11. разработва и организира изпълнението на политики за обучение на служителите в 
държавната администрация по въпросите на нередностите, координира и провежда 
обучението; 
12. анализира с помощта на съответните компетентни членове на съвета събраната 
информация относно нередностите и измамите със средства на Европейския съюз и 
предлага на председателя или на заместник-председателите да се предприемат 
необходимите мерки от членовете на съвета; 
13. на база на получените анализи и предложения по чл. 8, ал. 1, т. 4 изготвя общ 
анализ и обобщава предложенията за изпълнение на изискванията на acquis; 
14. изготвя тримесечен отчет за дейността си и го представя за сведение на 
председателя, заместник-председателите и на членовете на съвета; 
15. изготвя проект на отчета по чл. 4, ал. 1, т. 2 и организира внасянето му в 
Министерския съвет за одобрение; 
16. изготвя проекти на нормативни актове и други документи за разглеждане от съвета; 
17. при необходимост предлага на председателя на съвета привличането на експерти 
по конкретни въпроси; 
18. организира взаимодействието на съвета с органите на съдебната власт; 
19. посредством правителствената Комуникационна стратегия и комуникационната 
мрежа на ОЛАФ популяризира дейностите по борба с измамите и нередностите и 
поддържа интернет страница. 
Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (1) При осъществяване на дейността си централното 
звено чрез председателя или заместник-председателите на съвета изисква 
информация и съдействие от членовете на съвета и от други държавни органи. 
(2) Всички органи, получили сигнали за нередности по чл. 10, т. 7, докладват за 
резултатите от проверката на председателя на съвета в определения от него срок. 
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(3) За всеки случай на отказ за съдействие или за предоставяне на информация от 
член на съвета или от друга държавна структура ръководителят на централното звено 
докладва на председателя на съвета. Председателят на съвета по своя преценка 
запознава Министерския съвет, съответния министър или ръководител на 
институцията, отказала съдействието. 
  
Допълнителни разпоредби  
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) "Национален ръководител" по смисъла на това 
постановление е определеният от Министерския съвет национален ръководител 
съгласно Постановление № 131 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 56 от 2005 
г.). 
  
Заключителни разпоредби  
§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) Изпълнението на постановлението се възлага 
на председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейските общности. 
§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 60 от 2006 г.) Постановлението се приема на основание чл. 
21 от Закона за администрацията. 
Преходни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 14 ЮЛИ 2006 Г. ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ 
СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С 
ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ОБЩНОСТИ 
(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2006 Г.) 
§ 9. В едномесечен срок от обнародването на постановлението министърът на 
вътрешните работи създава централното звено по чл. 9. 
§ 10. Министърът на финансите да осигури допълнително по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2006 г. сумата от 82 740 лв. във връзка със 
създаването на централното звено. 
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1848/2006 НА КОМИСИЯТА 
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2006 ГОДИНА 

ОТНОСНО НЕРЕДНОСТИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА НЕПРАВИЛНО 
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЩАТА 

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ТАЗИ ОБЛАСТ И ЗА ОТМЯНА НА 

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 595/91 НА СЪВЕТА 
 

 
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 
 
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, 
като взе предвид Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно 
финансирането на Общата селскостопанска политика [1], и по-специално член 42 от 
него, 
след консултации с Европейски надзорен орган по защита на данните, 
като има предвид, че: 
(1) Член 2 от Регламент (EО) № 1290/2005 определя два фонда за постигане на целите 
на Общата селскостопанска политика: Европейски фонд за гарантиране на 
земеделието, наричан по-нататък "ЕФГЗ" и Европейски земеделски фонд за развитие 
на селските райони, наричан по-нататък "ЕЗФРСР". 
(2) Член 9 от Регламент (EО) № 1290/2005 определя принципи при защитата на 
финансовите интереси на Общността и предоставяне на уверения относно 
управлението на фондовете на Общността. 
(3) В светлината на опита, придобит от Комисията и от държавите-членки, системата, 
предвидена в Регламент (ЕИО) № 595/91 на Съвета от 4 март 1991 г. относно 
нередностите и възстановяването на неправилно изплатени суми във връзка с 
финансирането на Общата селскостопанска политика и организацията на 
информационна система в тази област и за изменение на Регламент (ЕИО) № 283/72 
[2], се коригира, с цел да се хармонизира нейното приложение в държавите-членки, да 
се засили кампанията срещу нередностите, да се усили ефикасността на системата за 
докладване на нередностите, да се отчете, че отделни случаи на нередности отсега 
нататък ще бъдат изяснени съгласно разпоредбите на членове 32 и 33 от Регламент 
(EО) № 1290/2005, и да покрие и ЕФГЗ и ЕЗФРСР от 1 януари 2007 г. нататък. В тази 
връзка се създава също и разпоредба, с цел в тази система да се включат нередности 
относно определени приходи, както е посочено в член 34, параграф 1, букви б) и в) от 
Регламент (EО) № 1290/2005. 
(4) Необходимо е да се уточни, че дефиницията за "нередност", използвана за целите 
на настоящия регламент, е взета от член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси 
на Европейските общности [3]. 
(5) Необходимо е да се определи термина "съмнение за измама", като се вземе 
предвид дефиницията за измама, която се съдържа в Конвенцията за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности, изготвена на базата на член K.3 от 
Договора за Европейски съюз [4]. 
(6) Необходимо е да се уточни, че дефиницията за "първоначалното административно 
или съдебно решение" е взета от член 35 от Регламент (EО) № 1290/2005. 
(7) Също така е необходимо да се определят термините "банкрут" и "икономически 
оператор". 
(8) С цел да се повиши добавената стойност на системата за докладване, 
задължението да се докладват случаи на съмнение за измама за целите на анализа на 
риска следва да бъде по-ясно определено и за тази цел качеството на информацията, 
която трябва да се доставя, следва да бъде по-внимателно определено. 
(9) С оглед установяване естеството на измамните практики и финансовите ефекти на 
нередностите и за да се извършва мониторинг върху възстановяването на неправилно 



 165

изплатени суми, следва да се създаде разпоредба за нередности, които да се 
съобщават на Комисията най-малко всяко тримесечие; това съобщаване следва да 
бъде допълнено с информация за напредъка на юридически или административни 
процедури. 
(10) Комитетът е осведомен за цялостните резултати от докладването всяка година 
съгласно член 2, параграф 1 от Решение 94/140/EО на Комисията от 23 февруари 1994 
г. за създаването на Експертен комитет за координиране на предотвратяването на 
измамите [5]. 
(11) С цел да се улесни докладването, което се изисква да се извърши от всички 
държави-членки, и да се подобри работоспособността, е необходимо да се увеличи 
минималният предел, определен от гледна точка на сумата, засегната от нередността, 
над който нередностите трябва да бъдат докладвани от държавите-членки, и да се 
определят тези случаи, в които няма задължение за докладване. 
(12) За държавите-членки извън еврозоната се определят курсове на преизчисление. 
(13) Трябва да се отчетат задълженията, които произтичат от Регламент (EО) № 
45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и 
органи на Общността и за свободното движение на такива данни [6] и Директива 
95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на 
тези данни [7]. 
(14) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището 
на Комитета за земеделските фондове, 
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
 
ГЛАВА I 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Член 1 
Обхват 
 
Настоящият регламент се прилага за разходи съгласно Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) в съответствие съответно с член 3, параграф 1 и член 4 от 
Регламент (EО) № 1290/2005. 
Регламентът също се прилага в случаи, където плащането на определени приходи по 
смисъла на член 34, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (EО) № 1290/2005 не е 
извършено в съответствие с тези разпоредби. 
Настоящият регламент не влияе на задълженията, които произлизат директно от 
прилагането на членове 32, 33 и 36 от Регламент (EО) № 1290/2005 и от Регламент 
(ЕО) № 885/2006 на Комисията [8]. 
 
Член 2 
Дефиниции 

 
За целите на настоящия регламент: 
1. "нередност" има значението, определено с член 1, параграф 2 от Регламент (EО, 
Евратом) № 2988/95, което означава всяко нарушение на разпоредба на правото на 
Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е 
имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или 
на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на 
приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на 
Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. 
2. "икономически оператор" има значението, определено с член 1a, точка 2 от 
Регламент (ЕО) № 1681/94 на Комисията [9], което е всяко физическо или юридическо 
лице, или друг правен субект, който извлича полза от финансиране от ЕФГЗ или 
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ЕЗФРСР, с изключение на държавите-членки, които изпълняват техните прерогативи 
като публичен орган или получават такава помощ, или които трябва да плащат 
определен приход по смисъла на член 34, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (EО) 
№ 1290/2005; 
3. "първоначалното административно или съдебно решение" има значението, 
определено в член 35 от Регламент (EО) № 1290/2005, което означава първата 
писмена оценка от компетентен орган, направена или по административен, или по 
съдебен ред, която съдържа заключение въз основа на действителните факти, че е 
извършена нередност, без да се засяга възможността това заключение впоследствие 
да бъде коригирано или оттеглено в резултат на развитие в хода на административната 
или съдебната процедура; 
4. "съмнение за измама" има смисъла, определен с член 1a, точка 4 от Регламент (EО) 
№ 1681/94, което означава нередност, която е била предмет на първоначално решение 
по административен или съдебен ред, което дава основание за завеждане на дела на 
национално равнище, с цел да се установи наличието на умишлено деяние, по-
специално измама, както е по член 1, параграф 1, буква a) от Конвенцията от 26 юли 
1995 г. относно защита на финансовите интереси на Европейските общности, 
създадена на базата на член K.3 от Договора за Европейски съюз; 
5. "банкрут" означава производство по несъстоятелност по смисъла на член 2, буква a) 
от Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета [10]. 
 
ГЛАВА II 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ 

 
Член 3 
Тримесечен отчет 
 
1. Най-късно в рамките на два месеца след края на всяко тримесечие държавите-
членки докладват на Комисията всички нередности, които са били предмет на 
първоначално административно или съдебно решение. За всяка нередност държавите-
членки представят данни за: 
a) засегнатите организации от общия пазар, засегнатите сектори и продукти; 
б) естеството на нередовните разходи; 
в) разпоредбата на Общността, която е била нарушена; 
г) датата и източника на първата писмена информация, водеща до съмнение, че е била 
извършена нередност; 
д) използваните практики при извършване на нередността; 
е) където е целесъобразно, дали практиката се квалифицира като съмнение за измама; 
ж) начинът, по който е била разкрита нередността; 
з) където е целесъобразно, включените държави-членки и третите страни; 
и) периодът или моментът, в който е извършена нередността; 
й) националните власти или органи, които са изготвили официалния доклад за 
нередността, и органите, отговорни за последващите административни и/или 
юридически последици; 
к) датата, на която е издадено първичното административно или юридическо решение; 
л) самоличностите на включените физически и/или юридически лица или на други 
правни субекти, които са участвали в извършването на нередността, освен там, където 
тази информация е неуместна за целите на борбата с нередностите при естеството на 
въпросната нередност; 
м) общият размер на разходите за действие по въпроса и, където е целесъобразно, 
разпределение на съфинансирането между помощта от Общността, частни и други 
помощи; 
н) сумата, засегната от нередността, и, където е целесъобразно, нейното 
разпределение между общностни, национални, частни и други помощи; където не е 
извършено друго плащане на лицата и/или други лица, определени съгласно точка l, 
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сумите, които би трябвало да са платени погрешно, са имали нередност, която не е 
била установена; 
о) преустановяването на плащания, където е приложимо, и възможностите за 
възстановяване; 
п) само в случая на нередности, свързани с ЕЗФРСР, ARINCO или CCI (общ 
идентификационен код), номера на засегнатата програма. 
2. Чрез дерогация от параграф 1 не е необходимо да бъдат докладвани следните 
случаи: 
- случаи, където нередността се състои само от неизпълнението на частично или пълно 
извършване на операция, съфинансирана от ЕЗФРСР или субсидирана съгласно EФГЗ, 
вследствие на фалита на крайния бенефициер или крайния получател; нередности 
преди фалит и случаи на съмнение за измама трябва да бъдат докладвани, 
- случаи, които са сведени до вниманието на административния орган чрез крайния 
бенефициер или крайния получател доброволно и преди откриването от съответния 
орган, независимо дали преди, или след плащането на публичната помощ, 
- случаи, когато административният орган открие грешка по отношение на годността на 
финансираните разходи и поправи грешката преди плащането на обществената помощ. 
3. Когато някоя от информацията по параграф 1 от настоящия член, и по-специално 
тази, засягаща практиките, приети при извършването на нередността, и начинът, по 
който това е разкрито, не е налице, държавите-членки, доколкото е възможно, 
предоставят липсващата информация, когато изпращат последващи съобщения на 
Комисията за нередности. 
4. Ако национални разпоредби предвиждат поверителността на разследванията, 
съобщаването на информацията е подчинено на разрешение от компетентния съд. 
 
Член 4 
Специални случаи 

 
Всяка държава-членка незабавно докладва на Комисията и, където е необходимо, на 
другите засегнати държави-членки, всички нередности, които са открити или се 
предполага, че са настъпили, когато има опасност, че: 
a) те могат много бързо да имат отражение извън нейната територия; или 
б) те показват, че е извършена нова злоупотреба. 
Това съобщение по-специално дава подробна информация за нарушението и за 
другите държави-членки или засегнати трети страни. 
 
Член 5 
Допълнителен доклад 

 
1. В допълнение към информацията по член 3, параграф 1 държавите-членки 
информират Комисията възможно най-скоро, но в рамките на два месеца след края на 
всяко тримесечие, с препращане към предишен доклад, изготвен съгласно член 3, за 
детайли относно започването или изоставянето на процедури за налагане на 
административни или наказателни санкции, свързани с обявените нередности, както и 
за основните резултати от тези процедури. Тази информация също посочва характера 
на прилаганите санкции и/или дали въпросните санкции са свързани с прилагането на 
законодателство на Общността, и/или национално законодателство, включително 
препращане към общностните и/или национални правила, в които са определени 
санкциите. 
2. При изрично искане на Комисията държавите-членки, в рамките на два месеца след 
получаване на това искане, предоставят на Комисията цялата съответна информация 
по отношение на извършения напредък — особено за започване, изоставяне и 
приключване — в процедурите, свързани с възстановяването на неправилно изплатени 
суми в специфичен случай или група от случаи. 
 
Член 6 
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Правило de minimis 

 
1. Когато нередностите са свързани със суми, по-малки от 10000 EUR при финансиране 
в Общността, държавите-членки не изпращат информацията, предвидена в членове 3 и 
5, до Комисията, освен ако последната не го изисква изрично. 
2. За прилагане на прага, определен в параграф 1: 
- държавите-членки, които не са част от еврозоната прилагат същия обменен курс като 
този, по който са извършвали плащанията на бенефициерите или са получили приходи 
в съответствие с Регламент (EО) № 2808/98 на Комисията [11] и сектора на земеделско 
законодателство, 
- в случаи, различни от тези в първо тире, по-специално за операции, за които 
действителен случай не е бил определен чрез секторно земеделско законодателство, 
прилаганият обменен курс е предпоследният обменен курс, определен от Европейската 
централна банка преди месеца, по отношение на който разходите или определените 
приходи са били декларирани пред Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 
883/2006 на Комисията [12]. 
 
Член 7 
Форма на съобщението 

 
Информацията, изисквана съгласно членове 3, 4 и член 5, параграф 1, се изпраща, 
когато това е възможно, с електронни средства, чрез сигурна връзка, като се използва 
модула, предвиден от Комисията за целта, и формата, предвидена от Комисията. 
 
ГЛАВА III 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Член 8 
Сътрудничество с държавите-членки 

 
1. Комисията подържа подходящи контакти със засегнатите държави-членки за целите 
на допълване на информацията, представена относно нередностите съгласно член 3, 
относно процедурите по член 5, и по-специално относно възможността за 
възстановяване. 
2. Без да се засягат тези контакти, когато естеството на нередността е такова, че да се 
предположи, че би могло да има еднакви или подобни практики в повече от една 
държава-членка, въпросът се поставя пред Комитета съгласно член 2, параграф 1 от 
Решение 94/140/EО (наричан по-нататък Cocolaf) или пред неговите работни групи, 
както е посочено в член 3, параграф 3 от посоченото решение. 
3. Освен това, Комисията организира срещи от информативно естество на общностно 
равнище за подходящите представители на държавите-членки, с цел да прегледа с тях 
информацията, получена съгласно членове 3, 4 и 5 и параграф 1 от настоящия член, 
по-специално по отношение на уроците, които да се научат оттам във връзка с 
нередности, превантивни мерки и съдебни процедури. Комисията осведомява Cocolaf 
за тази дейност и го консултира относно всякакви предложения, които тя възнамерява 
да представи за предотвратяване на нередности. 
4. По искане на държава-членка или съгласно разпоредбите, определени в параграф 3, 
Комисията и държавите-членки се консултират взаимно, където е подходящо, в рамките 
на Cocolaf или друг компетентен орган, за целите на запълването на всякакви празноти, 
които стават видими по време на прилагането на текущите разпоредби на Общата 
селскостопанска политика и които увреждат финансовите интереси на Общността. 
Член 9 
Обобщителен доклад 
Всяка година Комисията информира Cocolaf за реда на големината на сумите, 
включени в нередностите, които са били разкрити, и за различните категории 
нередности, разбити по тип и с излагане на броя на нередностите във всяка категория. 
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ГЛАВА IV 
ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 
Член 10 
Използване на информацията 

 
Без да се засяга член 11, Комисията може да използва всяка информация от общ или 
оперативен характер, предавана от държавите-членки в съответствие с настоящия 
регламент, за представяне на анализ на риска, използвайки подкрепата на 
информационна технология, и може, на базата на получената информация, да издава 
доклади и да развива системи, служещи за по-ефикасно идентифициране на риска. 
 
Член 11 
Обработка на информацията 

 
1. Информация, съобщена или получена в каквато и да е форма съгласно настоящия 
регламент, е служебна тайна и се защитава по същия начин, както подобна 
информация се защитава от националното законодателство на държавата-членка, 
която я е получила, и от съответстващите разпоредби, прилагани към институциите на 
Общността. Държавите-членки и Комисията вземат всички необходими предпазни 
мерки, за да гарантират, че тази информация остава поверителна. 
2. Информацията по параграф 1 по-специално не може да се разкрива на лица, 
различни от тези в държавите-членки или в рамките на институциите на Общността, 
чиито задължения изискват те да имат достъп до нея, освен ако държавата-членка, 
която я представя, не се е съгласила изрично. 
В допълнение тази информация може да не се използва за цели, различни от тези, 
предвидени в настоящия регламент, освен ако властите, които са я предоставили, не са 
дали тяхното изрично съгласие, и при условие че разпоредбите, които са в сила в 
държавата-членка, в която е разположен органът, който я е получил, не забранява 
такова съобщаване или употреба. 
3. Комисията и държавите-членки гарантират при обработката на лични данни съгласно 
настоящия регламент, че Общността и националните разпоредби за защитата на 
личните данни, и по-специално тези, определени в Директива 95/46/EО, и, когато е 
приложимо, в Регламент (EО) № 45/2001, се спазват. 
Параграфи 1 и 2 не засягат правата на достъп до данните, както е предвидено в 
Директива 95/46/EО и Регламент (EО) № 45/2001, при условията, предвидени в тях. 
4. Параграфи 1—3 не възпрепятстват употребата на информация, получена съгласно 
настоящия регламент, при жалби пред съд или впоследствие заведени дела от 
Общността или от държавите-членки по отношение на възстановяването на сумите, 
предмет на нередността, извършването на проверки след предполагаеми нередности 
или налагането на административни мерки, административни наказания или 
наказателни санкции за нередности. Компетентният орган на държавата-членка, която е 
представила тази информация, се информира за тази употреба. 
5. Когато държава-членка нотифицира Комисията, че физическо или юридическо лице, 
чието име е било съобщено на Комисията съгласно настоящия регламент, бъде 
доказано, че не участва в нередност, доказано с допълнително разследване, Комисията 
незабавно информира за този факт всички, за които е разкрито това име съгласно 
настоящия регламент. Тогава това лице престава да бъде третирано заради по-
ранното обявяване като лице, включено във въпросната нередност. 
 
ГЛАВА V 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Член 12 
Отмяна 
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1. Регламент (ЕИО) № 595/91 се отменя, считано от 1 януари 2007 г. 
2. Позоваванията на Регламент (ЕИО) № 595/91 се тълкуват като позовавания на 
настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието, съдържаща 
се в приложението. 
 
Член 13 
Преходни разпоредби 

 
1. Държавите-членки представят на Комисията информацията по член 5 от настоящия 
регламент за нередности, съобщени преди 1 януари 2007 г. съгласно Регламент (ЕИО) 
№ 595/91, които все още са следени от техните органи. 
2. За тези случаи с финансово влияние, по-малко от 10000 EUR, държавите-членки 
могат да предоставят едно-единствено крайно съобщение. 
 
Член 14 
Влизане в сила 

 
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз. 
Той се прилага от 1 януари 2007 г. 
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки. 
Съставено в Брюксел на 14 декември 2006 година. 
 
За Комисията 
Сим Калас 
Заместник-председател 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 12 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ 

НА ДОГОВОРЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ 
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ ПРОГРАМА 

ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

В сила от 20.03.2007 г. 
Обн. ДВ. бр. 24 от 20 Март 2007 г. 

 
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 
 
Чл. 1. (1) С постановлението се уреждат условията и редът за определяне на 
изпълнител от страна на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова 
помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на 
Европейския съюз, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона 
за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки 
обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет 
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г. 
и бр. 53 от 2006 г.). 
(2) С постановлението се цели осигуряване на ефективност, ефикасност и 
икономичност при разходването на средствата по ал. 1.  
(3) Разходването на средствата по ал. 1 от бенефициенти за определяне на 
изпълнител се осъществява по процедурите, предвидени в постановлението, при 
спазването на следните принципи: 
1. публичност и прозрачност; 
2. свободна и лоялна конкуренция; 
3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 
 
Чл. 2. (1) Обекти на регулиране от постановлението са: 
1. строителството, включително отделни строително-монтажни работи; 
2. предоставянето на услуги; 
3. доставките на стоки. 
(2) При доставки на машини и съоръжения към доставката по ал. 1, т. 3 се включват и 
всички допълнителни дейности, свързани с транспорта, монтажа, въвеждането в 
експлоатация на машини и съоръжения, както и обучение на персонала за работа с 
доставеното оборудване. 
 
Чл. 3. (1) Условията и редът, предвидени в постановлението, се прилагат, когато 
размерът на договорената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от 
общата сума на одобрения проект. 
(2) Когато размерът на безвъзмездната финансова помощ е по-малък или равен на 50 
на сто от общата сума на одобрения проект, Изпълнителната агенция по Програма ФАР 
на Европейския съюз, съответно Управляващият орган на Оперативната програма, 
може да определи стойностни прагове, над които да се прилага редът на 
постановлението. 
 
Чл. 4. Звената за изпълнение на проекти, съответно междинните звена, извършват 
всички или изрично посочени дейности, свързани с изпълнението на постановлението, 
в рамките на делегираните им правомощия в споразумението с изпълнителните 
агенции по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно управляващите органи на 
оперативни програми. 
 
Чл. 5. Субекти на процедурите за определяне на изпълнител са бенефициентите, 
кандидатите и изпълнителите. 
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Чл. 6. (1) Постановлението се прилага от бенефициенти, които не се явяват 
възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и чл. 1, ал. 4 НВМОП. 
(2) Кандидат в процедура по смисъла на постановлението може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения. 
(3) Изпълнител по смисъла на постановлението е кандидат в процедура, с когото 
бенефициентът е сключил договор за изпълнение. 
 
Чл. 7. Процедурите за определяне на изпълнител са: 
1. открит избор;  
2. ограничен избор; 
3. договаряне;  
4. избор на подходяща оферта. 
 
Чл. 8. Открит избор е процедура, при която право да подават оферти имат всички 
заинтересувани лица. 
 
Чл. 9. Ограничен избор е процедура, при която оферти могат да подават само 
кандидати, които са получили покана от бенефициента след предварителен подбор. 
Чл. 10. Договаряне е процедура, при която бенефициентът кани на преговори за 
определяне клаузите на договора най-малко трима кандидати с изключение на 
случаите по чл. 13, ал. 1, т. 2, 3 и 6, в които бенефициентът може да проведе преговори 
с един кандидат. 
 
Чл. 11. (1) Избор на подходяща оферта е процедура, при която бенефициентът 
определя изпълнител, като се стреми да избере най-малко от 3 оферти икономически 
най-изгодното предложение или предложението, съдържащо най-ниска цена. 
(2) В случаите по ал. 1 бенефициентът следва да събере и оцени посочения брой 
оферти със съпоставими параметри. 
(3) В случай на обективна невъзможност за изпълнение на условията по ал. 1 
бенефициентът обосновава пред Изпълнителната агенция по Програма ФАР на 
Европейския съюз, съответно пред Управляващия орган на Оперативната програма, 
събирането на по-малък брой оферти. 
 
Чл. 12. (1) Бенефициентите провеждат предвидените в постановлението процедури при 
спазване на следните условия: 
1. открит избор и ограничен избор - във всички случаи, като е задължително, когато не 
са налице условията за провеждане на процедура на договаряне или избор на 
подходяща оферта; 
2. договаряне - при наличие на някое от посочените условия: 
а) размерът на договорената безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз за 
договори за доставки или услуги има следните стойности без ДДС - по-голям от 30 000 
лв. и по-малък или равен на 50 000 лв.; при договорите за строителство - ако размерът 
без ДДС е по-голям от 100 000 лв. и по-малък или равен на 200 000 лв.; 
б) при наличие на някое от основанията по чл. 13; 
3. избор на подходяща оферта - във всички случаи, когато размерът на договорената 
безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз за съответните договори има 
следните стойности без ДДС:  
а) по-голям от 15 000 лв. и по-малък или равен на 30 000 лв. - за договори за доставки и 
услуги; 
б) по-голям от 45 000 лв. и по-малък или равен на 100 000 лв. - за договорите за 
строителство.  
(2) В случаите, когато размерът на договорената безвъзмездна финансова помощ от 
Европейския съюз е по-малък или равен на 45 000 лв. без ДДС за строителство и по-
малък или равен на 15 000 лв. без ДДС за доставки и услуги, бенефициентите могат да 
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не провеждат процедура. Бенефициентите могат да докажат извършения разход с 
първичен счетоводен документ или по определен от Изпълнителната агенция по 
Програма ФАР на Европейския съюз, съответно от Управляващия орган на 
Оперативната програма, подходящ начин.  
(3) Не се допуска разделяне на предмета на договора с цел заобикаляне прилагането 
на постановлението. 
 
Чл. 13. (1) Бенефициентът прилага процедурата на договаряне, когато: 
1. поради непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на 
процедурите открит или ограничен избор;  
2. в хода на изпълнение на договор, сключен след процедура по постановлението, 
възникне необходимост от извършване на допълнителна услуга или строителство, 
които не са включени в него, но са съществено необходими за изпълнението му; в този 
случай стойността на допълнително извършените или повтарящи се работи не трябва 
да е повече от 50 на сто от стойността на договора;  
3. еднократно възникне необходимост от допълнителни доставки от страна на вече 
избран доставчик, планирани отчасти да заместят договорените доставки на 
оборудване или да разширят обема на наличните доставки и на оборудването, ако 
всяка промяна на доставчика би задължила бенефициента да придобие оборудване с 
различни технически характеристики, което ще доведе или до несъвместимост, или до 
прекомерни технически трудности при дейността или поддръжката; 
4. процедурата открит или ограничен избор е приключила неуспешно в резултат на това, 
че не е получена нито една оферта или заявление за участие; 
5. в процедура открит или ограничен избор нито една оферта не отговаря на 
изискванията на бенефициента или получените оферти надвишават осигурения 
финансов ресурс; в тези случаи след прекратяване на процедурата за определяне на 
изпълнител бенефициентът има право да преговаря с участниците, подали оферти в 
прекратената процедура за определяне на изпълнител, при условие че първоначалните 
условия, обявени с процедурата, не са съществено изменени;  
6. поради технически причини или причини, свързани със спазването на авторски права, 
договорът може да бъде възложен само на определен доставчик на стоки или 
изпълнител на услуга, включително когато поради естеството или определени 
характеристики на доставките изпълнението на договора е поверено изключително на 
лица, притежаващи патенти или лицензи, и няма възможност за реална конкуренция 
при избора на изпълнител. 
(2) Позоваването на обстоятелства, посочени в ал. 1, задължително се съгласува с 
Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно с 
Управляващия орган на Оперативната програма, предоставящи финансирането.  
(3) При изключителни обстоятелства извън случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 6 
Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно 
Управляващият орган на Оперативната програма, могат да разрешат на бенефициента 
да преговаря само с един кандидат въз основа на мотивирано искане. 
 
Чл. 14. (1) Бенефициентите са длъжни да обявят планираните от тях процедури по чл. 
12, ал. 1, т. 1 чрез публикуване на обява най-малко в един национален ежедневник. 
Бенефициентът публикува обявата и на интернет страницата на Изпълнителната 
агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно на Управляващия орган на 
Оперативната програма. 
(2) Обявата по ал. 1 съдържа най-малко следната информация: 
1. данни за бенефициента - наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция и 
лице за контакт; 
2. обект и вид на процедурата за определяне на изпълнител и номера на договора за 
безвъзмездна помощ; 
3. адрес, на който могат да бъдат получени пояснителен документ и документацията за 
провежданата процедура; 
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4. място, дата и час, до който могат да се подават оферти при открит избор или 
заявления при ограничен избор;  
5. интернет адрес/адреси, на който/които може да бъде намерен пояснителният 
документ. 
 
Чл. 15. (1) Независимо от обявата по чл. 14, ал. 1 бенефициентите подготвят 
пояснителен документ, съдържащ цялостно описание на предмета на процедурата за 
определяне на изпълнител. В пояснителния документ бенефициентът задължително 
включва и списък на документите, които следва да съдържат офертите, а в случай на 
ограничен избор - заявленията за участие. 
(2) Пояснителният документ се изготвя съгласно типов образец. 
(3) Бенефициентите могат да публикуват обявата, включително пояснителния документ 
за провежданата процедура, и на свой интернет адрес, при условие че такъв се 
поддържа, като датата на публикуване на обявата на интернет адреса не трябва да 
бъде по-рано от датата на публикуване на обявата в националния/националните 
ежедневник/ежедневници съгласно чл. 14, ал. 1. В тези случаи достъпът до обявата 
и/или пояснителния документ следва да не се възпрепятства по какъвто и да е начин. 
 
Чл. 16. (1) Пояснителният документ към процедурата за определяне на изпълнител се 
подготвя от бенефициента съгласно образеца по чл. 15, ал. 2. 
(2) Пояснителният документ по ал. 1 се предоставя на всеки заявил интерес кандидат 
по някой от следните способи: 
1. чрез предоставянето му на ръка; 
2. чрез изпращане по електронна поща; 
3. чрез изпращане по пощата, когато запитващото лице е превело на бенефициента 
стойността на пощенските разходи; 
4. чрез изпращане по факс. 
(3) При процедурата на договаряне бенефициентът изготвя списък на кандидатите, 
които смята да покани, и проект на покана. 
 
Чл. 17. (1) Документацията за участие в процедура за определяне на изпълнител 
трябва да съдържа най-малко следната информация: 
1. пояснителен документ за процедурата за определяне на изпълнител; 
2. пълно описание на обекта, ако не се съдържа достатъчно подробно в пояснителния 
документ; 
3. техническите спецификации, ако има такива; 
4. минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните 
изисквания за тяхното представяне, когато бенефициентът допуска варианти; 
5. инвестиционните проекти, които се изискват при възлагане на строителство; 
6. изискванията към офертите; 
7. избрания критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката 
за определяне на комплексната оценка на офертата, в случай че избраният критерий е 
икономически най-изгодна оферта; 
8. образец на оферта; 
9. образец на заявление в случаите на ограничен избор; 
10. проект на договор. 
(2) Методиката по ал. 1, т. 7 съдържа точни указания за определяне на оценката по 
всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за 
относителната тежест, която бенефициентът дава на всеки от показателите за 
определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест на 
отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на 
общата оценка. 
(3) Документацията за участие може да се получава до изтичането на срока за 
подаване на офертите или заявленията. Лицата имат право да разгледат 
документацията, преди да я получат. В случай че се предоставя срещу заплащане, 
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бенефициентите нямат право да определят цена на документацията, която е по-висока 
от действителните разходи, свързани с нейното изработване. 
(4) Бенефициентите не могат да включват в документацията условия, които 
необосновано препятстват участието на лица в процедурите. 
(5) Бенефициентите не могат да включват в документацията информация, насочваща 
към определена марка, патент, процес, производител или тип, чрез описание, 
посочване на лого или наименование.  
(6) В случаите, когато предвид спецификата на предмета е обективно невъзможно да се 
спазят условията по ал. 5, след посочването на марката, източника, патента, процеса, 
производителя или типа задължително се добавят думите "или еквивалентно". 
 
Чл. 18. При провеждането на процедурите бенефициентите задължително прилагат 
утвърдена типова документация. 
 
Чл. 19. (1) В документацията за участие в процедура бенефициентът определя 
техническите спецификации чрез посочване на:  
1. български стандарти, които въвеждат европейски или международни стандарти; 
европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други 
технически еталони на европейски стандартизационни органи с добавяне на думите 
"или еквивалентно"; 
2. български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до 
проектирането, до метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до 
използваните материали, с добавяне на думите "или еквивалентно", когато няма 
стандарти по т. 1; 
3. работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно 
определяне на обекта на поръчката; функционалните изисквания могат да включват 
изисквания за опазване на околната среда; 
4. работни характеристики или функционални изисквания по т. 3 с позоваване на 
спецификации по т. 1 или 2, съответствието с които се смята за съответствие с 
работните характеристики или функционалните изисквания; 
5. спецификациите по т. 1 или 2 - за определени характеристики, а за други - чрез 
позоваване на работни характеристики или функционални изисквания по т. 3. 
(2) В случаите по ал. 1, т. 3, когато бенефициентът е предвидил изисквания за опазване 
на околната среда, той може да използва спецификации или части от европейски или 
национални екоетикети, или други екоетикети, които отговарят едновременно на 
следните условия: 
1. спецификациите са подходящи за определяне характеристиките на доставките и 
услугите; 
2. изискванията за етикета са изготвени на базата на научна информация; 
3. етикетите са приети по процедура, в която могат да участват всички заинтересувани 
страни - държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и организации за 
защита на околната среда; 
4. достъпни са за всички заинтересувани страни. 
(3) В случаите по ал. 2 бенефициентът приема за доказателство техническото досие на 
производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган. 
 
Чл. 20. (1) Процедурите за определяне на изпълнител по чл. 7, т. 1 - 3 се провеждат от 
комисия в състав най-малко трима членове с право на глас, от които един председател. 
Бенефициентът определя и двама резервни членове. 
(2) Членовете на комисията трябва да притежават необходимата професионална 
квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на 
процедурата. 
(3) Бенефициентът по своя преценка може да назначи в комисията секретар без право 
на глас, който да подпомага председателя при техническата обработка и подготовка на 
документите, както и да изпълнява координиращи функции между членовете на 
комисията. 
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(4) Членовете на комисията се определят поименно със заповед или с решение на 
бенефициента, където бенефициентът определя срок за приключване работата на 
комисията, който трябва да бъде съобразен със спецификата и сложността на 
процедурата и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите. 
 
Чл. 21. (1) Членове на комисия могат да бъдат само лица, които: 
1. нямат материален интерес от определянето на даден кандидат за изпълнител; 
2. не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата или 
с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или 
контролни органи. 
(2) Членовете и секретарят на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, 
които са им станали известни при или по повод на работата им в комисията.  
(3) Членовете и секретарят на комисията подписват декларации за безпристрастност и 
поверителност, включително относно обстоятелствата по ал. 1 и 2, незабавно след като 
научат имената на кандидатите в процедура за определяне на изпълнител, както и при 
промяна на някое от обстоятелствата по ал. 1 в хода на провеждане на процедурата.  
(4) Дейностите на комисията след отварянето на офертите до приключване на 
дейността се провеждат при закрити врата.  
(5) Задължения на председателя на комисията: 
1. координира процеса на определяне на изпълнител в съответствие с 
постановлението и допълнителните изисквания на Изпълнителната агенция по 
Програма ФАР на Европейския съюз, съответно Управляващия орган на Оперативната 
програма, и осигурява безпристрастното и прозрачното им прилагане; 
2. отговаря за извършването на всички административни задачи, свързани с 
оценителната процедура, включително разпространяване и събиране на декларациите 
за безпристрастност и поверителност, водене протокола на всички срещи на комисията 
и съответните записи и документи, записване присъствието на срещите на комисията и 
съставяне на протокола от дейността на комисията. 
(6) Членовете на комисията са длъжни да присъстват на всички заседания, като всяко 
отсъствие се записва и обяснява в протокола от дейността на комисията. 
 
Чл. 22. Когато член на комисия за определяне на изпълнител не е в състояние да 
изпълнява задълженията си или възникне някое от обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 и 
той не може да бъде заместен от резервен член, бенефициентът определя нов член. 
 
Чл. 23. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. 
 
Чл. 24. Бенефициентът е длъжен да уведоми Изпълнителната агенция по Програма 
ФАР на Европейския съюз, съответно Управляващия орган на Оперативната програма, 
за датата, часа и мястото на отваряне на офертите или заявленията най-късно 10 дни 
преди посочената дата. 
 
Чл. 25. Критерият за определяне на изпълнител от бенефициента може да бъде: 
1. най-ниска предложена цена; 
2. икономически най-изгодна оферта. 
 
Чл. 26. (1) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта и по 
обективни причини не е възможно да бъде посочена относителната тежест за всеки 
показател, бенефициентът ги подрежда по важност в низходящ ред.  
(2) Критериите по чл. 25 се прилагат само по отношение на офертите на кандидатите, 
които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 31, 
и които отговарят на обявените от бенефициента изисквания за икономическо и 
финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности.  
(3) Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно 
Управляващият орган на Оперативна програма, предоставящи финансовата помощ, 
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може да изиска бенефициентът да приложи определен критерий в съответствие с чл. 
25. 
(4) Когато Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно 
Управляващият орган на Оперативна програма, предоставящи финансовата помощ, е 
изискал прилагането на критерий икономически най-изгодна оферта, те могат да 
определят съставните показатели, както и относителната им тежест в крайната оценка.  
(5) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и 
бенефициентът е посочил в пояснителния документ, че допуска представяне на 
варианти, на оценяване подлежат всички предложени варианти, които отговарят на 
обявените изисквания по чл. 17, ал. 1, т. 4.  
(6) В случаите по ал. 5 кандидатът участва в класирането само с варианта, получил 
най-висока оценка. 
 
Чл. 27. (1) Бенефициентът прекратява процедурата за определяне на изпълнител с 
мотивирано решение, когато: 
1. не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснат нито 
един кандидат; 
2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на предварително обявените 
условия на бенефициента; 
3. всички класирани кандидати, чиито оферти не надвишават осигурения финансов 
ресурс, последователно откажат да сключат договор; 
4. всички оферти надвишават осигурения финансов ресурс или възникне невъзможност 
за осигуряване на необходимото съгласно договора за безвъзмездна помощ 
финансиране; 
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 
(2) Бенефициентът е длъжен в тридневен срок от решението по ал. 1 да уведоми 
кандидатите и Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, 
съответно Управляващия орган на Оперативна програма, за прекратяването на 
процедурата. 
 
Чл. 28. (1) Бенефициентът сключва писмен договор за изпълнение с определения за 
изпълнител кандидат в срок не по-дълъг от 30 дни от приключване на процедурата за 
определяне на изпълнител. 
(2) Договорът задължително включва предложените условия, включени в офертата на 
избрания изпълнител. 
 
Чл. 29. (1) Не се сключва договор с кандидат, спечелил процедура за определяне на 
изпълнител, който преди сключване на договора: 
1. не представи документите по чл. 31, ал. 4, т. 2; 
2. откаже да сключи договора; 
3. не предостави изискуема от бенефициента гаранция за изпълнение, ако такава се 
предвижда. 
(2) За отказ по смисъла на ал. 1, т. 2 се счита и неявяването на спечелилия кандидат в 
посочения срок. 
(3) В случаите на ал. 1 бенефициентът може да избере следващия в класирането 
кандидат или да прекрати процедурата за определяне на изпълнител. Решението на 
бенефициента за избор на следващия в класирането кандидат подлежи на контрол от 
Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно 
Управляващия орган на Оперативната програма, предоставящ безвъзмездната 
финансова помощ. 
 
Чл. 30. (1) Договорът за изпълнение не може да бъде изменян или допълван освен по 
реда, предвиден в постановлението. 
(2) Договор за изпълнение може да бъде изменен или допълнен само след писмено 
съгласуване с Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, 
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съответно с Управляващия орган на Оперативна програма, предоставил 
безвъзмездната финансова помощ. 
(3) За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 
прекратяването на договора за изпълнение се прилагат разпоредбите на Търговския 
закон и на Закона за задълженията и договорите. 
 
Чл. 31. (1) Бенефициентът отстранява от участие в процедурата кандидат, който е: 
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления по 
Наказателния кодекс: 
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари; 
б) подкуп; 
в) участие в организирана престъпна група; 
г) престъпления против собствеността; 
д) престъпления против стопанството; 
2. обявен в несъстоятелност; 
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 
(2) По искане на Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, 
съответно на Управляващия орган на Оперативната програма, отпускащи 
безвъзмездната финансова помощ, или по решение на бенефициента последният 
отстранява от участие в процедурата кандидат, който е: 
1. в открито производство по несъстоятелност или в аналогично производство съгласно 
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано; 
2. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност; 
3. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган. 
(3) Обстоятелствата, водещи до отстраняване, следва да са посочени в пояснителния 
документ за процедура за определяне на изпълнител. 
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказват от кандидатите: 
1. с декларация в хода на провеждане на процедурата; 
2. с документи, издадени от съответните компетентни органи преди сключването на 
договора. 
(5) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се отнасят за физическите и юридическите лица и за 
членовете на органите за управление и контрол на юридическите лица, когато това е 
приложимо.  
(6) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по ал. 1 и 
посочените в пояснителния документ изисквания по ал. 2 се прилагат и за 
подизпълнителите. 
 
Чл. 32. (1) В случай че кандидат е чуждестранно физическо или юридическо лице, то не 
се допуска до участие в процедурата за определяне на изпълнител, ако са налице 
обстоятелства, еквивалентни на посочените в чл. 31, ал. 1 и 2, съгласно 
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се отнасят за физическите и юридическите лица, както и 
за членовете на органите за управление и контрол на юридическите лица, когато това е 
приложимо. 
(3) При подписване на договора кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да 
представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 31, ал. 1 и 
на посочените в пояснителния документ обстоятелства по чл. 31, ал. 2, издадени от 
компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ 
на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен или 
регистриран. 
(4) Документите, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по ал. 1, се представят в 
легализиран превод на български език. 
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(5) Когато в съответната чужда държава не се издават документите по ал. 3 или когато 
те не включват всички случаи по чл. 31, ал. 1 и 2, кандидатът представя клетвена 
декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, 
в която е установен или регистриран. 
(6) Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, кандидатът представя официално заявление, направено пред 
съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или 
търговски орган в държавата, в която той е установен или регистриран. 
 
Чл. 33. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 
обявените от бенефициента условия. 
 
Чл. 34. (1) Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 
(2) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и 
бенефициентът е допуснал представяне на варианти, кандидатът може да предложи 
няколко варианта на офертата си. 
(3) За разглеждане се приемат само вариантите, които отговарят на минималните 
изисквания, посочени от бенефициента. 
(4) Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 
 
Чл. 35. (1) Кандидатите декларират, че представените от тях оферти са валидни до 
сключване на договора за възлагане предмета на процедурата в съответствие със 
срока за сключване, посочен от бенефициента в пояснителния документ. 
(2) Всяка оферта трябва да съдържа: 
1. документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице - документ за 
самоличност; 
2. документ за гаранция за участие, ако такава се изисква; 
3. декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1; 
4. декларация по ал. 1; 
5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на 
тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; 
6. срок за изпълнение; 
7. предлагана цена;  
8. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на 
труда - в случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за 
строителство; 
9. минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, 
техническите му възможности и квалификация, както и посочване на документите, с 
които те се доказват, когато това е предвидено в пояснителния документ; 
10. друга информация, посочена в пояснителния документ или в документацията за 
участие; 
11. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. 
(3) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 2, т. 1, 
3, 7, 8 и 9 се представят за всеки от тях. 
 
Чл. 36. (1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично 
или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон 
и по възможност, факс, и електронен адрес. 
(2) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 
(3) Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. 
 



 180

Чл. 37. Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са 
обвързани с условията на представените от тях оферти. 
Чл. 38. (1) Бенефициентът може да изиска от кандидата в процедурата гаранция за 
участие. 
(2) Бенефициентът определя условията и размера на гаранцията за участие в 
абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора. 
(3) Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно 
Управляващият орган на Оперативната програма, предоставящи финансирането, може 
да задължи бенефициента да включи гаранция за участие. 
 
Чл. 39. (1) Бенефициентът може да включи в проекта на договор гаранции, осигуряващи 
доброто му изпълнение. 
(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 се определя като процент от стойността на 
договора, но не повече от 5 на сто. 
 
Чл. 40. (1) Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно 
Управляващият орган на Оперативната програма, предоставящи финансирането, може 
да задължи бенефициента да включи в проекта на договор гаранции, осигуряващи 
доброто му изпълнение. 
(2) В случаите по ал. 1 Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, 
съответно Управляващият орган на Оперативната програма, предоставящи 
финансирането, може да определи вида на гаранцията и размера й в процент. 
 
Чл. 41. При провеждане на процедура открит избор бенефициентът публикува обявата 
по реда на чл. 14. 
 
Чл. 42. Срокът за получаване на офертите трябва да е съобразен с обема и сложността 
на предмета, посочен в обявата, и не може да бъде по-кратък от 15 дни считано от 
датата на публикуването й в националния ежедневник. 
 
Чл. 43. (1) Комисията, назначена от бенефициента за разглеждане, оценка и класиране 
на офертите, започва работа след получаване на представените оферти. 
(2) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите кандидатите се уведомяват 
писмено. 
(3) Комисията отваря пликовете по реда на постъпването им и проверява 
съответствието на офертите със списъка по чл. 35, ал. 2, т. 11. 
(4) При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват 
всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии. 
(5) Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители могат да 
присъстват при отварянето на пликовете. 
(6) Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от 
бенефициента условия. 
 
Чл. 44. (1) Комисията предлага на бенефициента да отстрани от участие в процедура за 
определяне на изпълнител кандидат: 
1. за когото са налице обстоятелствата по чл. 31, ал. 1 и посочените в пояснителния 
документ обстоятелства по чл. 31, ал. 2; 
2. който е представил непълна оферта; 
3. който е представил оферта, неотговаряща на предварително обявените условия от 
бенефициента. 
(2) Независимо от организационно-правния статут на кандидат в процедура за 
определяне на изпълнител комисията не може да го предложи за отстраняване, ако той 
има право да осъществява съответната услуга в държавата - членка на Европейския 
съюз, в която е установен. 
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Чл. 45. (1) Комисията изготвя протокол с класиране на кандидатите по низходящ ред, в 
който се посочват и отстранените кандидати, и причините за това. 
(2) Протоколът съдържа подробна обосновка на оценката на всяка оферта по всеки от 
критериите, като протоколът се съставя по типов образец. 
(3) Протоколът по ал. 1 се подписва задължително от всички членове на комисията. В 
случай че член на комисията не е съгласен със съдържанието на протокола, той го 
подписва с особено мнение и излага писмено мотивите си за това. 
(4) Комисията предоставя протокола от работата си на бенефициента. 
 
Чл. 46. (1) Със свое решение бенефициентът определя за изпълнител класирания на 
първо място кандидат. 
(2) Протоколът от работата на комисията и решението или заповедта по ал. 1 подлежи 
на контрол от Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, 
съответно от Управляващия орган на Оперативната програма, предоставящи 
финансовата помощ. На кандидатите в процедурата се предоставя достъп до 
протокола от работата на комисията. 
(3) Бенефициентът изпраща решението на всички кандидати в 5-дневен срок от 
издаването му, като на първия класиран кандидат едновременно се изпраща и покана 
за сключване на договор. 
 
Чл. 47. (1) При провеждане на процедура ограничен избор бенефициентът публикува 
обява в съответствие с чл. 14. 
(2) Срокът за получаване на заявленията за участие, посочен в обявата, не може да 
бъде по-кратък от 10 дни считано от датата на публикуването й в националния 
ежедневник. 
 
Чл. 48. (1) В пояснителния документ бенефициентът може да ограничи броя на 
кандидатите, които възнамерява да покани да представят оферти, като този брой не 
може да бъде по-малък от 3. Бенефициентът може да посочи и максималния брой 
кандидати. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да гарантира 
спазването на принципа на свободна и лоялна конкуренция. 
(2) В пояснителния документ бенефициентът посочва обективни и недискриминационни 
критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите. 
 
Чл. 49. (1) Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителен 
подбор.  
(2) Подборът по ал. 1 се провежда с цел да се определят кандидатите, които 
притежават съответното икономическо и финансово състояние, технически 
възможности и квалификация да изпълнят договора. 
(3) Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа най-малко: 
1. документ за регистрация на кандидата, когато е юридическо лице, или документ за 
самоличност, когато е физическо лице; 
2. декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1; 
3. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на 
тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители; 
4. документи, удостоверяващи икономическото и финансовото им състояние, 
техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на договора; 
5. документ за гаранция за участие, ако такава се изисква. 
(4) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 3, т. 1, 
2 и 4 се представят за всеки от тях. 
(5) Срокът за получаване на заявленията трябва да е съобразен с обема и сложността 
на предмета, посочен в пояснителния документ. 
(6) Заявлението се представя по реда на чл. 36. 
 
Чл. 50. Процедурата ограничен избор се провежда от комисия, назначена от 
бенефициента при условията на чл. 20 - 23. 
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Чл. 51. (1) Комисията разглежда постъпилите заявления и извършва подбор на 
кандидатите въз основа на представените документи, удостоверяващи тяхното 
икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или 
квалификация за изпълнение на поръчката. Кандидатите или техни упълномощени 
представители могат да присъстват при отваряне на заявленията. 
(2) В случай че бенефициентът не е включил в пояснителния документ ограничение на 
броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да 
покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните 
изисквания за технически възможности. 
(3) В случай че бенефициентът е включил в пояснителния документ ограничение на 
броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, и броят на 
кандидатите, които отговарят на изискванията, надвишава обявения максимален брой, 
комисията извършва подбор въз основа на посочените в пояснителния документ 
обективни и недискриминационни критерии. 
(4) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на 
минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в пояснителния 
документ минимум, бенефициентът може да продължи процедурата, като покани 
всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават 
необходимите технически възможности. В този случай бенефициентът не може да 
покани да подадат оферти други лица, които не са заявили интерес от участие, или 
кандидати, които не притежават необходимите технически възможности. 
(5) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, в който предлага на 
бенефициента кандидатите, които да бъдат поканени да подадат оферти. 
 
Чл. 52. Бенефициентът обявява с решение или заповед кандидатите, предложени от 
комисията, които ще бъдат поканени да представят оферти. 
 
Чл. 53. (1) На всички определени кандидати бенефициентът изпраща писмена покана 
за представяне на оферти, в която определя и срок за получаване на офертите. Срокът 
не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращането на поканата. 
(2) Срокът за получаване на офертите трябва да е съобразен с обема и сложността на 
предмета и с времето, необходимо за изготвяне на офертите. 
 
Чл. 54. Поканата за представяне на оферти за участие в процедурата ограничен избор 
трябва да съдържа: 
1. срок и място за представяне на офертите; 
2. националния ежедневник и датата, както и интернет адреса/адресите на 
публикуването на обявата и пояснителния документ. 
 
Чл. 55. Всяка оферта трябва да отговаря на изискванията по чл. 35. 
 
Чл. 56. (1) Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършват по реда 
на чл. 43 - 45.  
(2) Определянето на изпълнител и сключването на договора се извършват по реда на 
чл. 46. 
 
Чл. 57. При процедура на договаряне бенефициентът посочва в пояснителния документ 
кандидатите, които възнамерява да покани за провеждане на преговори. 
 
Чл. 58. Бенефициентът изпраща покана на избраните от него кандидати, като към 
поканата прилага документацията. 
 
Чл. 59. Поканата за участие в договаряне трябва да съдържа: 
1. предмет на договора; 
2. изисквания за изпълнението на договора; 
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3. изисквания за икономическото и финансовото състояние и за техническите 
възможности и/или квалификация на кандидата; 
4. дата и място на провеждане на договарянето; 
5. краен срок за получаване на предварителна оферта, ако такава се изисква от 
бенефициента, който не може да бъде по-кратък от 7 дни от изпращане на поканата; 
6. адрес, на който трябва да бъде изпратена офертата; 
7. други документи, изисквани от бенефициента. 
 
Чл. 60. Назначената от бенефициента комисия провежда договарянето с поканените 
кандидати, в случай че са постъпили оферти минимум от двама кандидати. 
 
Чл. 61. Преговорите се провеждат по начин, поставящ всички кандидати при равни 
условия, което включва: 
1. предоставянето на достатъчно време за представяне на предложението; 
2. спазването на еднаква процедура за провеждане на преговорите с всеки кандидат. 
 
Чл. 62. (1) Комисията изготвя протоколи за преговорите, водени с всеки отделен 
кандидат. Данните от протоколите се обобщават в заключителен протокол. 
(2) Заключителният протокол по ал. 1 съдържа класиране на кандидатите и 
предложение за сключване на договор с класирания на първо място кандидат. 
(3) Комисията предоставя протоколите си на бенефициента, с което работата й 
приключва. 
 
Чл. 63. Определянето на изпълнител се извършва по реда на чл. 46. 
 
Чл. 64. Когато процедурата бъде прекратена два последователни пъти поради 
непредставяне минимум на две оферти, бенефициентът провежда процедура избор на 
подходяща оферта. 
 
Чл. 65. (1) Изпълнителните агенции по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно 
управляващите органи на оперативни програми, осъществяват предварителен, текущ и 
последващ контрол за прилагането на предвидените процедури за избор на изпълнител, 
включително по всяко време могат да проверяват фактите и обстоятелствата, заявени 
от кандидатите пред комисията за оценка, както и да дават задължителни за 
изпълнение указания за вида на процедурата, за критериите за избор на изпълнител, 
на процеса на оценка, документите, съставени от бенефициента в процедурата за 
избор на изпълнител и други подобни.  
(2) Видът и конкретните мерки за осъществяване на контрол се определят от 
изпълнителните агенции по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно от 
управляващите органи на оперативни програми, с оглед гарантиране спазването на 
постановлението при разходване на предоставените средства. 
(3) При установяване на нарушения по изпълнение на постановлението 
изпълнителните агенции по Програма ФАР на Европейския съюз, съответно 
управляващите органи на оперативни програми, сигнализират органите на Агенцията за 
държавна финансова инспекция. 
 
Чл. 66. (1) За нарушение на разпоредбите на постановлението и ако деянието не 
представлява престъпление, се носи административно-наказателна отговорност по чл. 
32 от Закона за административните нарушения и наказания. 
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен 
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. 
 
Чл. 67. (1) Актовете за установяване на нарушения по постановлението се съставят от 
длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от 
деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването им. 
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(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от 
оправомощени от него длъжностни лица. 
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания. 
 
Допълнителни разпоредби 
 
§ 1. По смисъла на постановлението: 
1. "Безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз" са средства, предоставени 
от Структурните фондове или от Програма ФАР на Европейския съюз, включително 
съответното национално съфинансиране, които заедно формират общия размер на 
ресурсите за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на бенефициент с 
цел подпомагане постигането на определен резултат.  
2. "Бенефициенти" са всички физически и юридически лица и техни обединения, 
получатели на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на одобрен проект, 
който ще се финансира със средства от Структурните фондове на Европейския съюз, 
както и от Програма ФАР на Европейския съюз. 
3. "Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз" е договор, 
сключен между Изпълнителната агенция по Програма ФАР на Европейския съюз, 
съответно от Управляващ орган по Оперативна програма и бенефициент, за 
предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на 
одобрен проект. 
4. "Европейско техническо одобрение" е положителна техническа оценка за годността 
на продукт за дадено предназначение, която се основава на изпълнението на 
съществените изисквания към строежите чрез присъщите характеристики на продукта и 
определените условия за прилагане и употреба. Европейските технически одобрения 
се издават от органи, определени от държавата членка за тази цел. 
5. "Звено за изпълнение на проекти" е структура, отговорна за техническото изпълнение 
на проекта. 
6. "Изпълнителна агенция по Програма ФАР на Европейския съюз" е административна 
структура, ангажирана с подготовката и провеждането на публичните търгове, 
сключване на договорите, извършване на плащанията и финансовата отчетност, както 
и с техническото изпълнение по отношение на проектите, посочени в даден финансов 
меморандум, съгласно установените процедури във Финансовото споразумение между 
националния ръководител и ръководителя на програма по съответния финансов 
меморандум. 
7. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма 
степен на предварително обявените от бенефициента показатели и тяхната тежест, 
пряко свързани с обекта на процедурата за определяне на изпълнител по отношение 
на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални 
характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни 
разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други. 
8. "Междинно звено" е структурата, която действа под отговорността на Управляващия 
орган на съответната Оперативна програма или изпълнява определени задължения от 
негово име по отношение на бенефициентите, изпълняващи дейности по съответната 
Оперативна програма. 
9. "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, 
определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и 
групи професии съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване 
за съответната година. 
10. "Непреодолима сила" са обстоятелства от извънреден характер, които 
бенефициентът при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да 
предвиди или предотврати. 
11. "Обективна невъзможност" са обстоятелства, породени от причини, независещи от 
бенефициента, или обстоятелства, върху които той не може да въздейства, въз основа 
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на които посочените в постановлението условия и срокове не могат да бъдат спазени 
или спазването им би довело до необосновани загуби. 
12. "Образец" е типова стандартизирана форма, утвърдена от министъра на финансите. 
13. "Обща техническа спецификация" е техническа спецификация, изготвена в 
съответствие с процедура, призната от държава членка и обнародвана в "Официален 
вестник" на Европейския съюз. 
14. "Одобрен проект" е проект, предложен на Изпълнителна агенция по Програма ФАР 
на Европейския съюз, съответно на Управляващ орган на Оперативна програма, който 
той приема да финансира със средства, определими като безвъзмездна финансова 
помощ по смисъла на постановлението.  
15. "Признат орган" е лице, акредитирано от Изпълнителна агенция "Българска служба 
за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член 
на Европейската организация за акредитация. 
16. "Процедура за определяне на изпълнител" е система от свързани правила, при 
съблюдаването на които бенефициент се стреми да избере изпълнител, с който да 
сключи договор, плащанията по който изцяло или отчасти ще се извършат със средства, 
предоставени като безвъзмездна финансова помощ.  
17. "Стандарт" е техническа спецификация, одобрена от призната организация по 
стандартизация, за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която 
не е задължително и която попада в една от следните категории: 
а) международен стандарт: стандарт, приет от международна организация по 
стандартизация и достъпен за широката общественост; 
б) европейски стандарт: стандарт, приет от европейска организация по стандартизация 
и достъпен за широката общественост; 
в) национален стандарт: стандарт, приет от национална организация по 
стандартизация и достъпен за широката общественост. 
18. "Строително-монтажни работи" са видовете дейности, включени в раздел 45 на 
Класификатора на обществените поръчки, утвърден със Заповед № РД-16-566 на 
министъра на икономиката от 26 август 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; доп., бр. 82 и 
83 от 2004 г.) - справочната номенклатура, която се използва за дефиниране на обекта 
при възлагане на обществени поръчки и е еквивалент на общоприетата терминология 
за обществени поръчки на Европейския съюз - Common Procurement Vocabulary (CPV). 
При констатирани различия между CPV и NACE (Nomenclature generale des activities 
economiques dans les Communautes Europeennes) номенклатурите или между CPV и 
CPC (Central Product Classification) номенклатурите предимство имат съответно NACE и 
CPC номенклатурите. 
19. "Техническа спецификация за строителство" е съвкупността от технически 
предписания, посочени в документацията за участие, които определят изискванията 
към характеристики на материалите и стоките по такъв начин, че да отговарят на 
предвидената от възложителя употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво 
на изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране, 
което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и 
оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, 
включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, 
символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те 
трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия 
за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство и всички 
други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише по силата на 
закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и 
материалите или частите, включени в него. 
20. "Техническа спецификация за услуги или стоки" е спецификация в документ, с която 
се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като: ниво на 
качество, нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на 
всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на 
съответствието, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери, 
изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, 
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терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, 
етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието. 
21. "Технически еталон" е всеки продукт, създаден от европейски организации по 
стандартизация, различен от официалните стандарти, съгласно приетите процедури за 
насърчаване на пазарните потребности. 
22. "Управляващ орган" е административна структура, осъществяваща функцията по 
управление на Оперативна програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и 
законосъобразно изпълнение. 
 
§ 2. В случаите, когато получател на безвъзмездна финансова помощ е възложител по 
смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП, се прилагат разпоредбите на ЗОП, а в 
случаите по чл. 1, ал. 4 НВМОП бенефициентите прилагат разпоредбите на НВМОП. 
 
Заключителни разпоредби 
 
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, 
министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, министъра на труда и социалната политика и на министъра на 
държавната администрация и административната реформа. 
 
§ 4. Типовите образци на документи се утвърждават от министъра на финансите в 
тримесечен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник". 
 
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на 
Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република 
България. 
 
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 31 МАЙ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ 
ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПО 

ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

В сила от 08.06.2007 г. 
Обн. ДВ. бр. 45 от 8 Юни 2007 г., изм. ДВ. бр. 38 от 11 Април 2008 г. 

 
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 
 
Чл. 1. (1) С постановлението се урежда редът за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на 
Европейския съюз, доколкото такъв не е определен в нормативни актове от по-висок 
ранг, регламентиращи изброените източници на финансиране и тяхното управление. 
(2) Постановлението не се прилага по отношение на предоставянето на безвъзмездна 
финансова помощ по оперативните програми по цел "Европейско териториално 
сътрудничество". 
 
Чл. 2. Договарящи органи по смисъла на постановлението са: 
1. управляващите органи на оперативните програми - при предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз; 
2. изпълнителните агенции по Програма ФАР; 
3. междинните звена по оперативните програми - при предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случай че функцията по 
сключване на договор им е делегирана от управляващия орган. 
 
Чл. 3. Безвъзмездна финансова помощ по смисъла на постановлението се предоставя 
въз основа на договор, сключен между договарящ орган и бенефициент, или въз основа 
на заповед на ръководителя на административната структура в случаите, в които 
бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща администрация. 
 
Чл. 4. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя от договарящия орган в 
съответствие с целите и приоритетите и при условията, определени в съответната 
оперативна програма, съфинансирана от Структурните фондове и Кохезионния фонд 
на Европейския съюз, или във финансовото споразумение по Програма ФАР на 
Европейския съюз. 
 
Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Бенефициент може да 
получи не повече от една безвъзмездна финансова помощ за една и съща дейност, 
освен когато по преценка на договарящия орган дейността е свързана с непрекъсната 
потребност на целевата група. 
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Алинея 1 не се прилага в случаите, в които звена от 
структурата на бенефициента кандидатстват чрез него за финансиране на една и съща 
дейност. 
 
Чл. 6. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя чрез провеждането на: 
1. процедура за подбор на проекти, или  
2. процедура на директно предоставяне. 
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(2) Процедурите по ал. 1, т. 1 се провеждат въз основа на предварително утвърдени 
насоки за кандидатстване, типови образци на формуляри за кандидатстване и други 
приложения. 
 
Чл. 7. Процедурата за подбор на проекти се провежда в съответствие с принципите на: 
1. публичност и прозрачност; 
2. свободна и лоялна конкуренция; 
3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 
 
Чл. 8. (1) Процедурите за подбор на проекти могат да бъдат: 
1. с оглед на фазите за кандидатстване: 
а) открита процедура; 
б) процедура с предварителен подбор; 
2. с оглед начина на подбор на проектите: 
а) процедура на конкурентен подбор; 
б) процедура на подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество; 
3. с оглед на сроковете за кандидатстване: 
а) процедура с определен срок на кандидатстване; 
б) процедура без определен срок за кандидатстване. 
(2) Открита процедура е тази, при която:  
1. всеки кандидат представя проектно предложение чрез формуляр за кандидатстване, 
изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване; 
2. се извършва оценка на получените проектни предложения; 
3. се одобряват проектните предложения, които ще получат безвъзмездна финансова 
помощ.  
(3) Процедура с предварителен подбор е тази, при която: 
1. всеки кандидат представя проектно предложение чрез формуляр за предварителен 
подбор, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване; 
2. въз основа на предварително определени в насоките за кандидатстване критерии за 
оценка на формуляра за предварителен подбор се извършва оценка на проектните 
предложения; 
3. се одобряват кандидатите, подали формуляр за предварителен подбор, на които да 
бъде изпратена покана за подаване на проектно предложение;  
4. одобрените кандидати получават покана за подаване на проектно предложение чрез 
формуляр за кандидатстване, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване;  
5. се извършва оценка на получените проектни предложения, в резултат на която се 
одобряват тези проектни предложения, които ще получат безвъзмездна финансова 
помощ.  
(4) Процедура на конкурентен подбор е тази, при която проектните предложения се 
оценяват и класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за 
финансиране се одобряват всички или част от проектите по реда на класирането до 
покриване на общия размер на предварително определените и обявените финансови 
средства по съответната процедура. 
(5) Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, е 
тази, при която проектните предложения се оценяват, като за финансиране се 
одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 
предварително обявена по съответната процедура минимална приемлива оценка. 
(6) Процедура с определен срок на кандидатстване е тази, при която предварително са 
обявени един или няколко крайни срока за кандидатстване. Проектните предложения, 
получени след сроковете за кандидатстване, не се разглеждат, като в случаите на 
предварително обявени няколко срока по преценка на договарящия орган тези 
проектни предложения могат да се прехвърлят за разглеждане след изтичането на 
следващия срок. 
(7) Процедура без определен срок за кандидатстване е тази, при която проектни 
предложения се подават, оценяват и одобряват за финансиране без ограничения във 
времето. 



 189

(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) В случаите на обявяване на процедура с един краен 
срок за кандидатстване минималният срок за набиране на проектни предложения е 60 
дни. При обявяването на процедура с няколко крайни срока за кандидатстване 
минималният срок за набиране на проектни предложения за първия срок е 60 дни. 
(9) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Ако в обявата за откриване на процедурата с един 
краен срок за кандидатстване или с няколко крайни срока за кандидатстване е указана 
датата на стартирането на следващата схема за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ за финансиране на същата дейност, минималният срок по ал. 8 може да бъде 30 
дни. 
 
Чл. 9. (1) Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 
тази, при която проектно предложение може да подаде само кандидат, който изрично е 
посочен в съответната оперативна програма като конкретен бенефициент на помощта. 
(2) Процедурата на директно предоставяне се извършва на следните етапи: 
1. представяне на проектно предложение в съответствие с предварително одобрените 
от договарящия орган изисквания, които са предоставени на кандидата; 
2. оценка на полученото проектно предложение за съответствие с одобрените 
изисквания; 
3. решение на ръководителя на договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ в случай на съответствие на проектното предложение с одобрените 
изисквания; 
4. сключване на договор или издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна 
помощ в съответствие с чл. 3. 
(3) Ръководителят на договарящия орган определя с вътрешни правила реда за 
провеждане на процедурата по ал. 1. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) При оценка на проектно предложение по смисъла на чл. 
39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ, Специално 
издание 2007 г., глава 14, том 2) ръководителят на договарящия орган включва без 
право на глас представител на Централното координационно звено. 
 
Чл. 10. (1) Безвъзмездна финансова помощ може да получи кандидат, който към 
момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ не попада в някоя от 
категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, буква "а" от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим към общия бюджет на Европейските общности. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Изискванията на ал. 1 се прилагат съответно и за 
лицата, които са овластени да представляват кандидата и са вписани в търговския 
регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или са определени 
като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване. 
(3) Изискванията на ал. 1 и 2 не се отнасят за бюджетни предприятия по смисъла на § 1, 
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. 
(4) Договарящият орган може да конкретизира и допълни изискванията за допустимост 
на кандидатите в насоките за кандидатстване. 
(5) Обстоятелствата по ал. 1 и 4 се доказват от кандидатите: 
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) при кандидатстване - с декларации, или по преценка на 
договарящия орган - с декларации и с официални документи, издадени от съответните 
компетентни органи, за които такива документи се издават; 
2. при сключване на договора или издаване на заповедта по чл. 3 - с официални 
документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които 
такива документи се издават, и с декларации за всички останали обстоятелства. 
 
Чл. 11. (1) Договарящият орган публикува на своята интернет страница индикативна 
годишна работна програма за предстоящите процедури по чл. 6, ал. 1, т. 1 не по-късно 
от 31 януари на съответната бюджетна година. 



 190

(2) В случаите на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативните 
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, договарящият орган представя в Министерството на финансите 
индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по чл. 6 като част 
от процедурата за съставяне на средносрочната бюджетна прогноза. 
(3) За всяка безвъзмездна финансова помощ, която договарящият орган планира да 
отпусне, индикативната годишна работна програма съдържа най-малко: 
1. програма, от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ; 
2. цели и приоритети на конкретната безвъзмездна финансова помощ или приоритетни 
оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по които се отпуска 
помощта;  
3. допустими бенефициенти; 
4. максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган; 
5. месец или период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата 
за откриване на процедура за подбор или през който се планира провеждането на 
процедурата на директно предоставяне; 
6. максимален размер на безвъзмездното финансиране. 
(4) Всяко изменение на индикативната годишна работна програма се публикува в 
съответствие с ал. 1 и се представя по реда на ал. 2. 
 
Чл. 12. (1) Провеждането на процедурата за подбор на проекти се оповестява широко и 
достъпно от договарящия орган съгласно разпоредбите за информираност и 
публичност на Регламент № 1083/2006 г. на Съвета и Регламент № 1828/2006 г. на 
Европейската комисия. 
(2) Обявата за откриване на процедура за подбор на проекти се публикува на интернет 
страницата на договарящия орган, на Единния информационен портал за обща 
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз в Република България, създаден с Постановление № 6 на 
Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща 
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз в Република България, и поне в един национален всекидневник. 
(3) След обявяване на процедурата за подбор на проекти договарящият орган по своя 
преценка може да организира разяснителна кампания, предназначена за 
потенциалните бенефициенти. 
 
Чл. 13. (1) Договарящият орган изготвя насоки за кандидатстване, които включват най-
малко: 
1. цели на конкретната безвъзмездна финансова помощ; 
2. размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране; 
3. критерии за допустимост на кандидатите и партньорите, където е приложимо; 
4. критерии за допустимост на проектите; 
5. разходи, допустими за финансиране; 
6. указания към кандидатите за начина на кандидатстване, сроковете и адреса, на 
който да се подават проектните предложения; 
7. максимален срок за изпълнение на проекта; 
8. формуляр за предварителен подбор и критерии за оценка, където е приложимо;  
9. формуляр за кандидатстване, указания за попълването му и списък на приложенията 
към него; 
10. образец на бюджет с указания за попълването му; 
11. образци на други необходими приложения за участие в процедурата;  
12. етапи и начин за оценяване на проектните предложения; 
13. критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест; 
14. проект на договора за безвъзмездна финансова помощ; 
15. критерии за допустимост и съвместимост на подпомагането с правилата в областта 
на държавните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ, 
където е приложимо; 
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16. списък на придружителни документи, с които се доказват установените изисквания 
за икономическо и финансово състояние на кандидатите, квалификация и други 
подобни, по преценка на договарящия орган. 
(2) Насоките за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на договарящия 
орган едновременно с публикуването на обявата за откриване на процедура за подбор 
на проекти.  
(3) Срокът за получаване на проектните предложения следва да бъде посочен в 
обявата и в насоките за кандидатстване в случаите на провеждане на процедура с 
определен срок за кандидатстване. 
 
Чл. 14. (1) Формуляри за кандидатстване се подават в съответствие с условията, 
посочени в насоките за кандидатстване. 
(2) Всички формуляри за кандидатстване с изключение на тези, приложими за 
проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, съдържат 
модел за представяне на проектното предложение, който задължително включва: 
1. обща цел и специфични цели на проекта; 
2. обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите на програмата; 
3. индикативен план-график на дейностите по проекта;  
4. описание на очакваните резултати, очакван ефект и обосновка за устойчивостта на 
резултатите от проекта; 
5. бюджет на проекта; 
6. декларация за наличие на друго финансиране по проекта, имащо характер на 
държавна помощ, както и получени минимални помощи независимо от източника или 
формата на помощта. 
(3) Във формуляра се посочват правният статут на кандидата, наличието на 
необходимия административен, финансов и технически капацитет за изпълнение на 
проекта и се декларират обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 и 4.  
(4) Кандидатите представят като приложения към формуляра за кандидатстване всички 
документи, изрично изисквани в насоките за кандидатстване. Кандидатите представят 
оригинали на документите, посочени в насоките за кандидатстване, или заверени копия 
от тях. 
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Договарящият орган по своя преценка може да изиска 
към формуляра за кандидатстване да се представя и одиторски доклад за извършен 
независим финансов одит, изготвен от регистриран одитор. Това изискване се посочва 
в насоките за кандидатстване. 
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) За бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от 
допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството видът на документите по ал. 
4 се определя по преценка на договарящия орган и се посочва в насоките за 
кандидатстване. 
 
Чл. 15. (1) Преди представяне на проектните предложения кандидатите могат да искат 
разяснения във връзка с попълването на формуляра за кандидатстване по ред, 
посочен в насоките за кандидатстване, в които се посочва краен срок, в който могат да 
се задават въпроси, и краен срок, в който договарящият орган отговаря на поставените 
въпроси. 
(2) Договарящият орган посочва в насоките за кандидатстване адрес за 
кореспонденция, факс, електронна поща и/или интернет страница, на които 
кандидатите да отправят запитванията си. Договарящият орган публикува "въпроси и 
отговори" на интернет страницата си в срокове, посочени в насоките за кандидатстване. 
(3) Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на 
проект или кандидат с условията за кандидатстване. 
 
Чл. 16. (1) В случаите на провеждане на процедура за подбор на проекти 
ръководителят на договарящия орган назначава със заповед оценителна комисия, 
която изготвя доклад за дейността по оценката и резултатите от нея и предлага на 
ръководителя на договарящия орган списък с проекти за финансиране. 
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(2) Съставът на оценителната комисия включва:  
1. председател и секретар (секретари) без право на глас; 
2. необходимия брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима. 
(3) Председателят на комисията ръководи организационно и методически работата на 
оценителната комисия, координира процеса на оценка в съответствие с процедурите, 
предвидени в постановлението, и осигурява безпристрастност и прозрачност на 
процеса.  
(4) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички 
административни дейности, свързани с оценителния процес, и осигурява техническата 
обезпеченост на дейността на комисията. 
(5) Членовете са независими и безпристрастни в своята дейност. 
(6) По преценка на договарящия орган в работата на комисията със статут на членове 
могат да участват и външни експерти. 
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) В случаите на провеждане на процедура за подбор на 
проекти, свързани с оценка на проектни предложения по смисъла на чл. 39 от 
Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, ръководителят на договарящия орган включва в 
състава на оценителната комисия представител на Централното координационно звено 
като наблюдател.  
(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) При провеждане на процедури за подбор на проекти за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз договарящият орган уведомява писмено 
Централното координационно звено за сформирането на оценителна комисия. 
(9) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Когато съответната процедура за подбор на проекти не 
е открита само за проектните предложения по смисъла на чл. 39 от Регламент № 
1083/2006 г. на Съвета, представителят на Централното координационно звено участва 
в дейността на оценителната комисия като наблюдател само при оценката на 
проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета. 
 
Чл. 17. (1) По преценка на договарящия орган в процедурата по оценяване на 
проектните предложения могат да участват и: 
1. помощник-оценители; 
2. наблюдатели. 
(2) Лицата по ал. 1 се определят със заповед на ръководителя на договарящия орган, в 
която се регламентират подробно възложените им дейности в процедурата по 
оценяване.  
(3) Лицата по ал. 1 не са членове на оценителната комисия и дейността на помощник-
оценителите се ограничава до етапите и дейностите в процедурата по оценяване на 
проектните предложения, които конкретно са им възложени със заповедта за 
определянето им. 
(4) Помощник-оценителите и наблюдателите са независими и безпристрастни в своята 
дейност. 
(5) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) 
(6) В случаите, когато договарящ орган е междинно звено, в процедурата по оценяване 
може да се включи наблюдател от управляващия орган. 
 
Чл. 18. (1) Членовете на оценителната комисия по чл. 16 не могат да бъдат: 
1. лица, които се намират в конфликт на интереси с някой от кандидатите в 
процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 
2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности; 
2. свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
държавния служител; 
3. лица, които се намират в йерархична зависимост. 
(2) Не могат да участват в процедурата по оценяване като помощник-оценители по чл. 
17 лица, които: 
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1. се намират в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за 
предоставяне за безмъзмедна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим към общия бюджет на Европейските общности; 
2. са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
държавния служител с член на оценителната комисия или с друг помощник-оценител; 
3. се намират в йерархична зависимост едно спрямо друго или спрямо член на 
оценителната комисия. 
(3) Не могат да участват в процедурата по оценяване като наблюдатели по чл. 17 лица, 
които се намират в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за 
предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим към общия бюджет на Европейските общности. 
(4) Лицата по чл. 16 и 17 трябва да разполагат с необходимата квалификация и 
професионална компетентност за предоставяне на обосновано становище по 
проектните предложения. 
(5) Лицата по чл. 16 и 17 подписват декларация за безпристрастност и поверителност, 
включително относно обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 - 3, незабавно след като научат 
имената на кандидатите в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ.  
(6) При възникване на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, 2 или 3 в хода на провеждане на 
процедурата по оценяване лицата по чл. 16 и 17 незабавно декларират това 
обстоятелство пред ръководителя на договарящия орган.  
(7) В случаите на конфликт на интереси: 
1. членовете на оценителната комисия се отстраняват от състава й; 
2. помощник-оценителите се отстраняват изцяло от участие в процедурата по 
оценяване или само от оценяването на проектните предложения, спрямо които се 
намират в такъв конфликт; 
3. наблюдателите се отстраняват от участие в процедурата по оценяване. 
(8) В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в процедурата по 
оценяване се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят 
съответните изисквания по ал. 1 и 2. 
(9) Всяка промяна в състава на лицата по чл. 16 и 17 независимо от основанието се 
извършва със заповед на ръководителя на договарящия орган, която се прилага към 
оценителния доклад. Извършената промяна трябва да бъде отразена и в доклада за 
оценката. 
 
Чл. 19. (1) При получаване на проектните предложения договарящият орган ги 
регистрира, като за предложенията, подадени на ръка, издава разписки за 
получаването им.  
(2) Всички проектни предложения се регистрират, независимо дали са получени преди 
или след изтичането на срока за представяне на проектните предложения. 
 
Чл. 20. (1) Всички допуснати проектни предложения се оценяват в съответствие с 
критериите, описани в насоките за кандидатстване. Критериите не подлежат на 
изменение по време на провеждането на процедурата. Оценката се документира чрез 
попълването на оценителни таблици. 
(2) Оценката на проектните предложения включва: 
1. оценка на административното съответствие;  
2. оценка на допустимостта; 
3. техническа и финансова оценка.  
(3) Кандидатите представят оригинали на документите, посочени в насоките за 
кандидатстване, или заверени копия от тях. 
 
Чл. 21. (1) След приключване на работата си оценителната комисия изготвя оценителен 
доклад, към който се прилагат следните документи: 
1. копие от заповед за назначаване на оценителната комисия и за промени в нея, ако 
има такива; 
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2. декларации за безпристрастност и поверителност; 
3. протоколи от отделните етапи на оценката, изготвени от включените в оценяването 
лица, по образец, утвърден от ръководителя на договарящия орган; 
4. списък на проектните предложения, предлагани за финансиране, включително 
размерът на безвъзмездната финансова помощ, която комисията предлага да бъде 
отпусната за всяко предложение; 
5. списък на проектните предложения, които се предлагат да не се финансират, като 
посочва основанията за това. 
(2) В случаите на предварителен подбор оценителната комисия изготвя доклад в 
съответствие с ал. 1, като списъкът по т. 4 включва кандидатите, които се предлага да 
бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване.  
(3) Докладът се подписва от председателя, секретаря и от всички членове на 
оценителната комисия.  
(4) Оценителната комисия предава доклада и придружаващите го документи на 
ръководителя на договарящия орган. Ръководителят на договарящия орган подписва 
протокол, с който удостоверява тяхното получаване. 
(5) Докладът се предоставя при необходимост и при поискване на вътрешните за 
организацията, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, 
включително на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд 
на Европейския съюз, на Българския съвет за координация в борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности 
(AFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), с копие за отдел "Централно звено за координация на борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО" на Министерството на 
вътрешните работи. 
 
Чл. 22. (1) В случаите, в които съответната оперативна програма предвижда участието 
на комитет за координация и приоритизация на проекти или по преценка на 
ръководителя на управляващия орган, последният свиква заседание на този комитет по 
ред и в състав, определен в оперативната програма или в заповедта за създаването му. 
(2) Членовете на комитета по ал. 1 следва да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1. 
(3) Комитетът по ал. 1 извършва териториална и секторна координация и 
приоритизация на проектите, които да бъдат финансирани от съответната оперативна 
програма, въз основа на бюджета на програмата за конкретната година. 
(4) Комитетът по ал. 1 изготвя и представя доклад за координация и приоритизация на 
проекти на ръководителя на управляващия орган, който включва списък от проекти за 
финансиране от съответната оперативна програма. Ръководителят на управляващия 
орган подписва протокол, с който удостоверява получаването на доклада. 
(5) Докладът по ал. 4 се предоставя при необходимост и при поискване на органите по 
чл. 21, ал. 5. 
(6) В случаите, в които се предвижда участието на комитет за координация и 
приоритизация на проекти и ръководителят на управляващия орган не се явява 
ръководител на договарящия орган по смисъла на постановлението, оценителният 
доклад по чл. 21, ал. 1 се предоставя и на ръководителя на управляващия орган. 
 
Чл. 23. (1) В срок до 30 работни дни след като получи доклада на оценителната 
комисия, ръководителят на договарящия орган взема мотивирано решение за: 
1. одобряване на доклада и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
предложените проекти; 
2. връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това; 
3. отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата, като посочва основанията за 
това. 
(2) При процедура на предварителен подбор в срок до 30 работни дни след като получи 
доклада на оценителната комисия по чл. 21, ал. 2, ръководителят на договарящия 
орган взема мотивирано решение за: 
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1. одобряване на доклада и допускане на одобрените кандидати да подадат формуляр 
за кандидатстване; 
2. връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това; 
3. отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата, като посочва основанията за 
това. 
(3) В случаите, когато се предвижда участието на комитет за координация и 
приоритизация на проекти, въз основа на докладите по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 4 
ръководителят на управляващия орган в срок до 30 работни дни взема мотивирано 
решение за: 
1. одобряване на докладите и отпускане на безвъзмездна финансова помощ на 
одобрените проекти; 
2. връщане на доклада по чл. 21, ал. 1 и/или по чл. 22, ал. 4 за преразглеждане, като 
посочва основанията за това; 
3. отхвърляне на докладите и прекратяване на процедурата; 
4. становище, с което одобрява проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 
1083/2006 за изпращане в Европейската комисия, тогава, когато докладите са одобрени 
от ръководителя на управляващия орган. 
 
Чл. 24. (1) Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по чл. 23, 
ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 съдържа: 
1. общ размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ; 
2. списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително 
наименованието на проектите и кандидатите, получената от всеки проект оценка, 
общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект; 
3. списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им. 
(2) Решението за приключване на процедурата по предварителен подбор съдържа: 
1. списък на одобрените кандидати, които ще бъдат поканени да подадат формуляр за 
кандидатстване, и получената от всяко проектно предложение оценка; 
2. списък на отхвърлените кандидати и основанието за отхвърлянето им. 
 
Чл. 25. (1) Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ влиза в 
сила от момента на неговото издаване. 
(2) В срок 15 работни дни от издаването на решението по ал. 1 договарящият орган 
уведомява писмено одобрените кандидати. 
(3) При процедура за предварителен подбор в срок 15 работни дни от вземането на 
решение за допускане на одобрените кандидати договарящият орган изпраща писмена 
покана на одобрените кандидати да подадат формуляр за кандидатстване.  
(4) Договарящият орган уведомява писмено неуспелите кандидати в срок 30 работни 
дни от вземането на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
съответно за недопускане на кандидатите при процедура за предварителен подбор, 
като посочва основанията за отхвърлянето им. 
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) В случаите на проекти по смисъла на чл. 39 от 
Регламент № 1083/2006 г. на Съвета договарящият орган изпраща копие от решението 
по чл. 9, ал. 2, т. 3 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или 
становището по чл. 23, ал. 3, т. 4 и предава в Централното координационно звено копие 
от документите за одобрените проекти. 
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Централното координационно звено изпраща на 
Европейската комисия документите за одобрените проекти по смисъла на чл. 39 от 
Регламент № 1083/2006 г. 
 
Чл. 26. (1) Ръководителят на договарящия орган по собствена инициатива или по 
мотивирано предложение на председателя или на член на оценителната комисия 
прекратява процедурите по чл. 6 в случаите, при които: 
1. не са постъпили проектни предложения; 
2. е прекратено финансирането по съответната програма или финансирането ще бъде 
прекратено преди приключване на оценителния процес; 
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3. при откриването и провеждането на процедурата са допуснати нарушения на 
принципите по чл. 7. 
(2) В случай на прекратяване на процедурите по чл. 6 кандидатите се уведомяват за 
прекратяването от ръководителя на договарящия орган, като последните нямат право 
на обезщетения. 
 
Чл. 27. В срок 30 работни дни след влизането в сила на решението за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ договарящият орган изготвя най-малко в два 
екземпляра и предлага на бенефициентите по одобрените за финансиране проекти 
подписването на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
 
Чл. 28. До 30 работни дни от датата на сключване на договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ ръководителят на договарящия орган публикува на 
своята интернет страница информация, която включва: 
1. наименование и седалище на бенефициентите; 
2. място на изпълнение на проектите;  
3. наименование на проектите, за които е отпусната безвъзмездната финансова помощ; 
4. общия бюджет и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 
всеки от проектите; 
5. продължителност на изпълнение на проектите. 
 
Чл. 29. (1) Изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ се извършва 
чрез сключване на анекс към договора по взаимно съгласие на двете страни. 
(2) При процедура на подбор анексът към договора не може да нарушава 
конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на договора, и 
равното третиране на бенефициентите. 
 
Чл. 30. (1) Документацията за процедурите по чл. 6 включва задължително: 
1. оригинала на обявата за набиране на проектни предложения; 
2. официално одобрените насоки за кандидатстване; 
3. заповедите за определяне на комисиите за оценка от договарящия орган; 
4. оригиналите на всички представени проектни предложения, независимо от това дали 
са одобрени или не; 
5. декларациите и документите по чл. 10, ал. 5, т. 1 и 2; 
6. доклада на оценителната комисия и протоколите от отделните етапи на оценка; 
7. декларациите на лицата по чл. 18, ал. 5; 
8. доклада на комитета за координация и приоритизация на проекти; 
9. цялата кореспонденция с кандидатите, водена по време на процедурата; 
10. всички решения, заповеди и други документи, взети и издадени от ръководителя на 
договарящия орган, касаещи конкретните процедури и проекти; 
11. сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и 
анексите към тях, и 
12. други документи по преценка на договарящия орган. 
(2) Документацията по ал. 1 се съхранява от договарящия орган за срок от:  
1. три години след приключването на оперативната програма по отношение на 
договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на 
Регламент № 1083/2006 на Съвета; 
2. седем години след закриване на съответната Програма ФАР. 
(3) Независимо от сроковете по ал. 2, в случай на установени нередности 
документацията по ал. 1 се съхранява до приключване на съответните последващи 
проверки от страна на компетентните национални и европейски органи. 
Чл. 31. (1) Всеки проект, финансиран със средства от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, съответно по Програма ФАР на Европейския 
съюз, може да бъде обект на одит на всички етапи на процедурата по предоставяне на 
безвъзмездната финансова помощ. 
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(2) Документацията за цялата процедура се съхранява по реда на чл. 30, ал. 2 и 3 и е 
достъпна за одитни проверки от компетентните национални и европейски органи. 
Чл. 32. При неизпълнение на служебните задължения, забава на изпълнението на 
служебните задължения или неспазване кръга на служебните правомощия 
ръководителят на договарящия орган и служителите под негово ръководство носят 
дисциплинарна отговорност. 
 
Допълнителни разпоредби 
 
§ 1. По смисъла на постановлението: 
1. "Проектно предложение" е предложение за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за 
кандидатстване и други придружителни документи.  
2. "Безвъзмездна финансова помощ", без това да противоречи на чл. 108 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002, са средства, предоставени от оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
или от Програма ФАР на Европейския съюз, включително съответното национално 
съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на 
определени резултати.  
3. "Бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ" от Програма ФАР са всички 
физически лица и юридически лица и техни обединения - получатели на безвъзмездна 
финансова помощ за изпълнение на одобрен проект, който се финансира със средства 
от Програма ФАР на Европейския съюз, а "бенефициент на безвъзмездна финансова 
помощ" от оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, са лицата, посочени в чл. 2, ал. 4 от 
Регламент (ЕО) № 1083/2006. 
4. "Договарящ орган" е орган, който провежда процедури за набиране и оценка на 
проектни предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ от оперативните програми, съфинансирани от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и от Програма ФАР на 
Европейския съюз.  
5. "Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ" е договор, сключен 
между ръководител на договарящ орган и бенефициент, за предоставяне и разходване 
на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект. 
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) "Звена по чл. 5, ал. 2" са тези по чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона 
за администрацията и по чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от Закона за висшето образование. 
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) "Конкретен бенефициент на безвъзмездната 
помощ" е организация, институции, административна структура и друга подобна, 
индивидуално посочена в оперативната програма като единствен субект, който може да 
изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна помощ за определена 
дейност. 
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) "Критерии за допустимост на проектните 
дейности" се отнасят до видовете дейности, предвидени за изпълнение в рамките на 
проектните предложения, които отговарят на приоритетите и целите на конкретната 
безвъзмездна финансова помощ, както и на правилата и законодателството в областта 
на държавните помощи. 
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) "Критерии за допустимост на кандидатите" са 
критерии относно кандидатите, които могат да бъдат бенефициент по конкретната 
безвъзмездна финансова помощ. 
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) "Критерии за оценка на проектните 
предложения" са критерии, изготвени и одобрени от управляващия орган, съобразени с 
критериите за подбор на проекти на ниво операции, одобрени от Комитета за 
наблюдение по съответната оперативна програма, създаден с Постановление № 182 
на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на Комитети за наблюдение на 
Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в 
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съответствие с които се извършват оценката и изборът на проекти, които да бъдат 
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
или критерии, одобрени от ръководителя на Програма ФАР, в съответствие с които се 
извършват оценката и изборът на проекти, които да бъдат съфинансирани от Програма 
ФАР на Европейския съюз.  
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) "Оценка на административното 
съответствие" е етап от оценката на проектното предложение, при който се извършва 
проверка относно формалното представяне на проектното предложение. 
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) "Оценка на допустимостта" е етап от 
оценката на проектното предложение, при който оценяването се извършва чрез 
прилагане на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности. 
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) "Ръководител на договарящия орган" е 
ръководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира 
договарящият орган или упълномощено от него длъжностно лице.  
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) "Техническа и финансова оценка" е оценка 
по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с 
критериите за оценка на проектите. 
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) "Централно координационно звено" е 
административно звено в Министерството на финансите, създадено с Решение № 965 
на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на управляващите органи на 
Оперативните програми и междинните звена за управление на средствата от 
Структурните фондове на Европейския съюз в Република България. 
 
§ 2. "Комитетът за координация и приоритизация на проекти" по смисъла на чл. 23, ал. 
1 за Оперативна програма "Околна среда" за периода 2007 - 2013 г. е комитетът за 
избор и координация на проекти така, както е посочено в оперативната програма. 
 
Преходни и Заключителни разпоредби 
 
§ 3. Едновременно с влизането в сила на постановлението министърът на финансите 
утвърждава препоръчителни образци на типови формуляри за кандидатстване. 
 
§ 4. Типовите образци на формулярите за кандидатстване и насоките за 
кандидатстване при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз се утвърждават от съответния 
министър по § 9. За случаите на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Програма ФАР на Европейския съюз типовите образци на формулярите за 
кандидатстване и насоките за кандидатстване се утвърждават от ръководителя на 
програма за съответната изпълнителна агенция по Програма ФАР. 
 
§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението всеки от министрите по 
§ 9 утвърждава вътрешни детайлни правила за работа на оценителната комисия и за 
работата на комитета за координация и приоритизация на проекти в случаите, в които е 
предвидено създаването на такъв комитет. 
 
§ 6. За бюджетната 2007 г. не се публикува индикативна годишна работна програма по 
смисъла на постановлението за предстоящите процедури за подбор на проекти. 
 
§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на 
Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република 
България във връзка с Договора за присъединяване на Република България към 
Европейския съюз. 
 
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 
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§ 9. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, 
министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, министъра на труда и социалната политика, министъра на 
транспорта, министъра на околната среда и водите и на министъра на държавната 
администрация и административната реформа. 
 
Преходни разпоредби 
 
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 4 АПРИЛ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ 
ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПО ПРОГРАМА ФАР 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2008 Г.) 
 
§ 10. Сроковете по чл. 8, ал. 8 и 9 не се прилагат по отношение на процедури, обявени 
преди влизането в сила на постановлението. 
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 
ОТ 7 ЮНИ 2007 ГОДИНА 

ОТНОСНО СИСТЕМАТА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

 
(2007/436/ЕО, Евратом) 

 
 
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 
 
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално 
член 269 от него, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за 
атомна енергия, и по-специално член 173 от него, като взе предвид предложението на 
Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент (1), като взе 
предвид становището на Сметната палата (2), като взе предвид становището на 
Европейския икономически и социален комитет (3), като има предвид, че: 
(1) На заседанието в Брюксел на 15 и 16 декември 2005 г. Европейският съвет заключи, 
inter alia, че споразуменията за собствени средства следва да се ръководят от общия 
принцип на справедливост. Тези споразумения следователно следва да гарантират, 
съгласно съответните заключения от заседанието на Европейския съвет от Фонтенбло 
през 1984 г., че никоя държава-членка няма да поддържа бюджетна тежест, която е 
прекомерна спрямо относителния ѐ просперитет. Следователно е уместно да се 
въведат разпоредби, обхващащи конкретни държави-членки. 
(2) Системата на собствените ресурси на Общностите трябва да осигурява подходящи 
ресурси за системното развитие на политиките на Общностите при условията на строга 
бюджетна дисциплина. 
(3) За целите на настоящото решение брутният национален доход (БНД) се определя 
като годишен БНД по пазарни цени, предоставени от Комисията при прилагане на 
Европейската система от интегрирани икономически сметки в Общността (наричана по-
долу „ESA 95“) в съответствие с Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета (4). 
(4) С оглед на преминаването от ESA 79 към ESA 95 за целите на бюджета и на 
собствените ресурси, и за да с е поддържа непроменена сумата на финансовите 
средства, предоставени на разположение на Общностите, Комисията преизчисли, в 
съответствие с член 3, параграфи 1 и 2 от Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета от 
29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските 
общности (5), тавана на собствените ресурси и тавана за бюджетни ангажименти, 
изразени с точност до два знака след десетичната запетая, въз основа на формулата в 
посочения член. Комисията съобщи новите тавани на Съвета и на Европейския 
парламент на 28 декември 2001 г. Таванът на собствените ресурси е определен на 1,24 
% от общите БНД на държавите-членки по пазарни цени, а таванът от 1,31% от общите 
БНД на държавите-членки е определен за бюджетни ангажименти. Европейският съвет 
от 15 и 16 декември 2005 г. заключи, че тези тавани следва да се поддържат на 
настоящите им нива. 
(5) За да се поддържа непроменена сумата на финансовите средства, предоставени на 
разположение на Европейските общности, е уместно да се адаптират тези тавани, 
изразени в проценти от БНД, в случай на изменения по ESA 95, които водят до 
значителна промяна в нивото на БНД. 
(6) След въвеждането в законодателството на Европейския съюз на споразуменията, 
сключени по време на Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори, вече 
няма съществена разлика между земеделски и митнически задължения. Следователно 
е уместно да се премахне това разграничение в областта на общия бюджет на 
Европейския съюз. 
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(7) В интерес на прозрачността и простотата Европейският съвет от 15 и 16 декември 
2005 г. заключи, че унифицираната изискуема ставка по данъка върху добавената 
стойност (ДДС) следва да се установи на 0,30 %. 
(8) Европейският съвет от 15 и 16 декември 2005 г. заключи, че Австрия, Германия, 
Нидерландия и Швеция следва да се ползват от намалени изискуеми ставки на ДДС 
през периода 2007—2013 г. и че Нидерландия и Швеция би трябвало през същия 
период да ползват брутни намаления в годишните си вноски, базирани на БНД. 
(9) Европейският съвет от 15 и 16 декември 2005 г. заключи, че механизмът за корекция 
в полза на Обединеното кралство следва да се запази, заедно с намаленото 
финансиране от корекцията в полза на Германия, Австрия, Швеция и Нидерландия. 
След един встъпителен период от 2009 до 2011 г. обаче 
Обединеното кралство следва да участва цялостно във финансирането на разходите 
по разширяването, освен за преки земеделски плащания и за свързани с пазара 
разходи, както и за тази част от разходите за земеделско развитие, която произлиза от 
Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция 
„Гарантиране“. Изчисляването на корекцията в полза на Обединеното кралство 
следователно ще бъде коригирано чрез постепенно изключване на разходите, 
определени за държави-членки, присъединили се към ЕС след 30 април 2004 г., освен 
споменатите по-горе разходи за развитие на селското стопанство и на селските райони. 
Допълнителната вноска на Обединенотокралство в резултат от намалението на 
разпределените разходи следва да не надвишава 10,5 млрд. EUR по цени от 2004 г. 
през периода 2007—2013 г. В случай на по-нататъшно разширяване преди 2013 г., 
сизключение на присъединяването на България и Румъния, сумата следва съответно 
да се коригира. 
(10) Европейският съвет от 15 и 16 декември 2005 г. заключи, че разпоредбите на член 
4, буква е), втори 
изключването на годишните разходи преди присъеди- няването в присъединяващите се 
страни от изчисляването на корекцията, разрешена на Обединеното кралство, спират 
да се прилагат в края на 2013 г. 
(11) Европейският съвет от 15 и 16 декември 2005 г. покани Комисията да предприеме 
пълен широкообхватен преглед, обхващащ всички аспекти на разходите на ЕС, 
включително Общата селскостопанска политика (ОСП), както и ресурсите, включително 
отстъпката за Обединеното кралство, и да докладва през 2008—2009 г. 
(12) Следва да бъдат предвидени разпоредби за покриване на преминаването от 
системата, въведена с Решение 2000/597/ЕО, Евратом, към тази, въведена снас 
тоящото решение. 
(13) Европейският съвет от 15 и 16 декември 2005 г. заключи, че настоящото решение 
следва да влезе в сила на 1 януари 2007 г.,  
 
ОПРЕДЕЛИ НАСТОЯЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВА ДА БЪДАТ ПРИЕТИ 
ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ: 
 
Член 1 
 
Европейските общности разпределят собствените ресурси в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в следващите членове, за да се осигури финансирането на 
общия бюджет на Европейския съюз в съответствие с член 269 от Договора за 
създаване на Европейската общност (наричан по-долу „Договор 
за ЕО“) и член 173 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна 
енергия (наричан по-долу „Договор за Евратом“). Общият бюджет на Европейския съюз, 
без да се засягат други приходи, се финансира изцяло от собствените ресурси на 
Общностите. 
 
Член 2 
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1. Приходите, получени от изброеното по-долу, представляват собствени ресурси, 
влизащи в общия бюджет на Европейския съюз: 
а) налози, премии, допълнителни или компенсационни суми, допълнителни суми или 
фактори, митата по Общата митническа тарифа и други задължения, установени или 
които ще бъдат установени от институциите на Общностите по отношение на 
търговията със страни, които не са членки на ЕС, мита върху продукти по Договора за 
създаване на европейската общност за въглища и стомана, както и 
приноси и други задължения, предвидени в рамките на общата организация на 
пазарите на захар; 
б) без да се нарушава параграф 4, втора алинея, прилагането на унифицирана ставка, 
валидна за всички държави-членки, към хармонизираните бази за изчисляване на ДДС, 
определени според правилата на Общността. Базата за изчисляване, която ще бъде 
взета предвид за тази цел, не следва да надвишава 50 % от БНД на всяка държава-
членка, както е определено в параграф 7; 
в) без да се нарушава параграф 5, втора алинея, прилагането на унифицирана ставка – 
която ще бъде определи съгласно бюджетната процедура в светлината на общата сума 
на всички други приходи – към сумата на БНД на всички държави-членки. 
2. Приходите, получени от всякакви нови налози, въведени в рамките на обща 
политика, в съответствие с Договора за ЕО или Договора за Евратом, при условие, че е 
спазена процедурата, предвидена в член 269 на Договора за ЕО или в член 173 от 
Договора за Евратом, също представляват собствени ресурси, влизащи в общия 
бюджет на Европейския съюз. 
3. Държавите-членки задържат като разходи по събирането 25 % от сумите, посочени в 
параграф 1, буква а). 
4. Унифицираната ставка, посочена в параграф 1, буква б), се определя на 0,30 %. 
Само за периода 2007—2013 г. изискуемата ставка на ресурса по ДДС за Австрия се 
определя на 0,225 %, за Германия  на 0,15 %, а за Нидерландия и Швеция – на 0,10 %. 
5. Унифицираната ставка, посочена в параграф 1, буква в), се прилага за БНД на всяка 
държава-членка. Само за периода 2007—2013 г. Нидерландия се ползва от брутно 
намаление в годишната си вноска от БНД от 605 милиона EUR, а Швеция – от брутно 
намаление в годишната си вноска от БНД от 150 милиона EUR по цени от 2004 г. Тези 
суми се коригират спрямо текущите цени чрез прилагане на най скорошния еуро 
дефлатор на БНП за ЕС, както е посочено от Комисията, който е наличен след 
съставянето на предварителния проектобюджет. Тези брутни намаления се отпускат 
след изчис ляването на корекцията в полза на Обединеното кралство и нейното 
финансиране, посочено в членове 4 и 5 от настоящото решение, и нямат въздействие 
върху него. 
6. Ако в началото на финансовата година бюджетът не е приет, съществуващите ставки 
по ДДС и БНД остават приложими до влизане в сила на новите ставки. 
7. За целите на настоящото решение БНД означава БНД за годината по пазарни цени, 
предоставени от Комисията при прилагането на ESA 95 в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 2223/96. В случай че измененията в ESA 95 водят до значителни промени в 
БНД, както е предоставен от Комисията, Съветът, сединодушно съгласие по 
предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент, решава дали 
тези изменения следва да се прилагат за целите на настоящото решение. 
 
Член 3 
 
1. Общата сума на собствените ресурси, предназначени за Общностите за покриване 
на годишните предоставени бюджетни средства, не следва да превишава 1,24 % от 
общата сума на БНД на държавите-членки. 
2. Общата годишна сума на бюджетните ангажименти, внесена в общия бюджет на 
Европейския съюз, не следва да надвишава 1,31 % от общата сума на БНД на 
държавите-членки. 
Поддържа се системно съотношение между бюджетните ангажименти и 
предоставените бюджетни средства, за да се гарантира тяхната съвместимост и да се 
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даде възможност за спазване на тавана в съответствие с параграф 1 през следващите 
години. 
3. В случай на изменения на ESA 95, които водят до значителни промени в БНД, 
приложими за целите на настоящото решение, таваните за плащания и за 
ангажименти, определени в параграфи 1 и 2, се преизчисляват от Комисията на базата 
на следната формула: 
 
1,24 %ð1,31 %Þ × 
GNIt–2 þ GNIt–1 þ GNIt ESA current 
GNIt–2 þ GNIt–1 þ GNIt ESA modified 
 
където t е последната пълна година, за която има налични данни съгласно Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния 
национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) (1). 
 
Член 4 
 
1. На Обединеното кралство се дава корекция по отношение на бюджетните 
дисбаланси. Тази корекция се установява чрез: 
а) изчисляване на разликата през предходната финансова година между: 
— процентния дял на Обединеното кралство в сумата на базите за изчисление на ДДС 
без таван, и 
— процентния дял на Обединеното кралство в общите разпределени разходи; 
б) умножаване на така получената разлика по общите разпределени разходи; 
в) умножаване на резултата от буква б) по 0,66; 
г) изваждане от резултата от буква в) на резултатите, възникнали за Обединеното 
кралство от преминаването към ДДС с таван и плащанията, посочени в член 2, 
параграф 1, буква в), а именно разликата между: 
— това, което Обединеното кралство би трябвало да плати за сумите, финансирани от 
ресурсите, посочени в член 2, параграф 1, букви б) и в), ако е била приложена 
унифицираната ставка към базите на ДДС без таван, и 
— плащанията от страна на Обединеното кралство в съответствие с член 2, параграф 
1, букви б) и в); 
д) изваждане от резултата по буква г) на нетния прираст на Обединеното кралство, 
получен в резултат на увеличаването на процента на ресурсите, посочени в член 2, 
параграф 1, буква а), задържани от държавите-членки за покриване на разходите по 
събирането и сродните разходи; 
е) изчисляване, при всяко разширяване на ЕС, на корекция на резултата по буква д), за 
да се намали компенсацията, скоето да се осигури, че разходите, които не са намалени 
преди разширяването, остават такива след разширяването. Тази корекция ще се прави 
чрез намаляване на общите разпределени разходи със сума, равна на годишните 
разходи преди присъединяването в присъединяващите се страни. Всички така 
изчислени суми ще бъдат пренесени в следващите години и ще се коригират годишно 
чрез прилагането на най-скорошния наличен еуро дефлатор на БНП за ЕС, 
предоставен от Комисията. Настоящата буква престава да се прилага от датата на 
корекцията, която ще се бюджетира за първи път през 2014 г.; 
ж) коригиране на изчислението чрез намаляване на общите разпределени разходи 
собщите разпределени разходи в държавите-членки, които са се присъединили към ЕС 
след 30 април 2004 г., сизключение на директните земеделски плащания и свързаните 
с пазара разходи, както и тази част от разходите за развитие на селските райони, която 
произлиза от ФЕОГА, секция „Гарантиране“. Това намаление ще бъде включено 
постепенно, съобразно таблицата по-долу. 
 

(1) ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1. 
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Корекция за Обединеното кралство, която 
ще се бюджетира за първи път през 
година 
 

 
Процент на разходите, свързани с 
разширяването (определени по-горе), 
които ще бъдат изключени от 
изчисляването на корекцията в полза на 
Обединеното кралство 
 

                                   
                                  2009 
 

 
                                            20 
 

                                  
                                  2010 
 

 
                                            70 
 

                                   
                                  2011 
 

 
                                          100 
 

 
2. През периода 2007—2013 г. допълнителната вноска на Обединеното кралство в 
резултат на намалението на разпределените разходи, посочени в параграф 1, буква ж) 
по-горе, не следва да превишава 10,5 милиарда EUR по цени от 2004 г. Всяка година 
службите на Комисията проверяват дали натрупаната корекция превишава тази сума. 
За целите на това изчисление сумите по текущите цени се преобразуват по цени от 
2004 г. чрез прилагане на последния наличен еуро дефлатор на БНП за ЕС, 
предоставен от Комисията. Ако таванът от 10,5 милиарда EUR е надвишен, вноската на 
Обединеното кралство съответно се намалява. В случай на по-нататъшно разширяване 
преди 2013 г. таванът от 10,5 милиарда EUR се коригира съответно възходящо. 
 
Член 5 
 
1. Разходът за корекцията се поема от другите държави-членки в съответствие със 
следния ред: 
а) разпределението на разхода се изчислява първо по отношение на дела на всяка 
държава-членка в плащанията, посочени в член 2, параграф 1, буква в), сизключение 
на Обединеното кралство и без да се вземат под внимание брутните намаления в 
базираните на БНД вноски на Нидерландия и Швеция, посочени в член 2, параграф 5; 
б) след това същото се коригира по такъв начин, че да ограничи дела на Австрия, 
Германия, Нидерландия и Швеция въвфинансирането до една четвърт от техния 
нормален дял, получен в резултат на това изчисление. 
2. Корекцията се дава на Обединеното кралство посредством намаление на 
плащанията му, произтичащи от прилагането на член 2, параграф 1, буква в). 
Разходите, поети от другите държави-членки, се добавят към плащанията им, 
произтичащи от прилагането за всяка държава-членка на член 2, параграф 1, буква в). 
3. Комисията извършва изчисленията, необходими за прилагането на член 2, параграф 
5, член 4 и настоящия член. 
4. Ако в началото на финансовата година бюджетът не е приет, корекцията, разрешена 
на Обединеното кралство, и разходите, поемани от другите държави-членки, остават 
приложими, както са предвидени в последния окончателно приет бюджет. 
 
Член 6 
 
Приходите, посочени в член 2, се използват без разлика за финансиране на всички 
разходи, предвидени в общия бюджет на Европейския съюз. 
 
Член 7 
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Всеки излишък на приходите на Общностите, превишаващ общите действителни 
разходи през финансовата година, се пренася за следващата финансова година. 
 
Член 8 
 
1. Собствените ресурси на Общностите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), се 
събират от държавите-членки в съответствие с националните разпоредби, наложени 
със закон, регламент или административен акт, които следва, когато е подходящо, да 
се адаптират, за да отговорят на изискванията на правилата на Общността. Комисията 
проучва на редовни интервали националните разпоредби, съобщени ѝ от държавите-
членки, изпраща на държавите-членки корекциите, които тя счита за необходими, за да 
осигури съобразяването им с правилата на Общността, и докладва на бюджетния 
орган. Държавите-членки предоставят на разположение на Комисията ресурсите, 
предвидени в член 2, параграф 1, букви а), б) и в). 
2. Съветът, в съответствие с процедурата, предвидена в член 279, параграф 2, от 
Договора за ЕО и член 183 от Договора за Евратом, приема необходимите разпоредби 
за прилагане на настоящото решение и за предоставяне на възможност за контрол на 
събирането, предоставянето на Комисията и плащането на прихода, посочен в членове 
2 и 5. 
 
Член 9 
 
В рамките на пълния широкообхватен преглед, обхващащ всички аспекти на разходите 
на ЕС, включително ОСП, както и ресурсите, включително отстъпката за Обединеното 
кралство, по който ще докладва през 2008—2009 г., Комисията предприема общ 
преглед на системата за собствени ресурси. 
 
Член 10 
 
1. При спазване на параграф 2 Решение 2000/597/ЕО, Евратом се отменя, считано от 1 
януари 2007 г. Позоваванията на Решение 70/243/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 21 
април 1970 г. за замяна на финансовите вноски от държавите-членки със собствените 
ресурси на Общностите (1), на Решение 85/257/ЕИО, Евратом на Съвета от 7 май 1985 
г. относно системата на собствените ресурси на Общностите (2), на Решение 
88/376/ЕИО, Евратом на Съвета от 24 юни 1988 г. относно системата на собствените 
ресурси на Общностите (3), на Решение 94/728/ЕО, Евратом на Съвета от 31 октомври 
1994 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (4) или 
на Решение 2000/597/ЕО, Евратом се тълкуват като позовавания на настоящото 
решение. 
2. Членове 2, 4 и 5 от решения 88/376/ЕИО, Евратом, 94/728/ЕО, Евратом и 
2000/597/ЕО, Евратом продължават да се прилагат за изчисляване и корекция на 
приходите, натрупвани от прилагането на унифицирана ставка, валидна за всички 
държави-членки за базата на ДДС, определена по унифициран начин и ограничена 
между 50 % и 55 % от БНП или БНД на всяка държава-членка в зависимост от 
съответната година, и на изчисляване на корекцията на бюджетните дисбаланси, 
разрешени на Обединеното кралство за периода от 1988 до 2006 г. 
3. Държавите-членки продължават да задържат като разходи за събирането 10 % от 
сумите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), които е трябвало да бъдат 
предоставени от държавите- членки преди 28 февруари 2001 г. в съответствие с 
приложимите правила на Общността. 
 
Член 11 
 
Генералният секретар на Съвета нотифицира държавите-членки за настоящото 
решение.  
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Държавите-членки нотифицират генералния секретар на Съвета незабавно за 
приключването на процедурите за приемане на настоящото решение съгласно техните 
съответни конституционни изисквания.  
Настоящото решение влиза в сила на първия ден от месеца след получаването на 
последната от нотификациите, посочени във втора алинея. 
Настоящото решение поражда действие от 1 януари 2007 
година. 
 
Член 12 
 
Настоящото решение се публикува в  
Официален вестник на Европейския съюз. 
 
Съставено в Люксембург на 7 юни 2007 година.  
За Съвета 
Председател 
М. Глос 
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