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1. Въведение в проектния цикъл
2. Същност на нередности и измами при
изпълнението на проекти
3. Инициативи и способи за защита на финансовите
интереси на ЕС. Ролята на АФКОС-МВР

1. Програмиране - програмирането се извършва от УО. Това е процес на
стратегическо планиране, в който се изготвят и обявяват процедури за
набиране на проектни предложения по приоритетните оси на Програмата.
2. Разработване на проектни предложения - това е фазата, в която
бенефициентът се включва активно в проектния цикъл. Бенефициентът
формулира проектната си идея въз основа на нуждите си, възможността за
реализация (човешки ресурси и капацитет) и финансиране.
3. Кандидатстване - бенефициентът разработва проектно предложение, като
развива идеята си в структуриран формат, зададен от УО на съответната
програма чрез Формуляра за кандидатстване и съгласно изискванията на
Насоките/Указанията за кандидатстване по конкретната процедура.

4. Подбор на проекти - УО сформира независима оценителна комисия от
експерти. Комисията разглежда постъпилите проектни предложения и изготвя
доклад до Ръководителя на УО с предложение кои проекти да бъдат
финансирани.
5. Сключване на договор - след вземане на решение за финансиране се сключва
договор между УО и бенефициента.
6. Изпълнение и мониторинг на проекта:
- Бенефициентът изпълнява проекта съгласно сключения договор;
- УО извършва периодични поверки за изпълнението на проектите
(верифицира – проверява и одобрява)
- АФКОС извършва административно-контролни проверки на процедурите за
администриране на нередности.
7. Оценка на изпълнението на проекта - това е процес, в който УО извършва
практическа оценка на резултатите от реализацията на проекта.

Нередност е всяко нарушение на правото на Съюза или на
националното право, свързано с прилагане на тази разпоредба ,
произтичащо от действие или бездействие на икономически
оператор, участващ в прилагането на ЕСИФ, което има или би имало
за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез
начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
Регламент 1303/2013

Измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности
по отношение на разходите, съставлява всяко умишлено действие или
бездействие, свързано със:
-Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни
изявления или документи, което води до злоупотреба или нередно
теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или
от бюджети, управлявани от или от името на ЕО.
-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.
-съмнение за измама е нередност, даваща основание за образуване
на административно или съдебно производство на национално ниво,
с цел да се определи съществуването на определено умишлено
поведение
Всяко нарушение, което е извършено умишлено.

Нередност

Ситуация, в която правилата за изпълнение (национално право
или право на ЕС) обективно не са спазени.

Намерение
Умисъл

Измама

Ситуация, в която правилата за изпълнение (национално
право или право на ЕС) умишлено не са спазени, деянието е
извършено с особена цел – получаването на облага.

Сигнал за
нередност
Всяко
нарушение
Икономичес
ки оператор

Нередност

Съмнение

Засягане/застраша
ване на бюджета

Умисъл

Измама
Измамата е вид нередност!

Съмнение

Инициативи за защита на финансовите
интереси на ЕС
Европейски съюз

 Приемане на CAFS
 Създаване на Европейска
Прокуратура
 Приемане на PIF Директива
 Приемане на Директиви за ОП
 Годишен доклад за мерките за
защита фин. по чл. 325 ДФЕС
 Изготвяне насоки NAFS с
участие на АФКОС България

Република България

 Национална стратегия за
борба с измамите 20142020
 Приемане ЗУСЕСИФ
 Приемане нов ЗОП
 Промени в НК
 Повишаване на
административния
капацитет

Видове контрол, осъществяван от
дирекция АФКОС
Контрол върху процедурите за администриране на
нередности (административно-контролна дейност, АКД)

1.

2.
3.

Административни разследвания

Оперативно сътрудничество и проверки на място с ОЛАФ

 При изпълнение на своите функции и дейности органите на дирекция

АФКОС:

 1. изискват информация и документи от структурите, администриращи

европейски
фондове,
инструменти
администрирането на нередности;

и

програми,

относно

 2. при необходимост изискват извършване на проверки на сигнали от

компетентните институции, резултатите от които се изпращат на
дирекция АФКОС;

 3. изискват документи и информация от държавни и местни органи,

юридически и физически лица и организации;

 4. призовават и вземат обяснения от лица с цел идентифициране на

нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;

 5.

извършват проверки на място и/или по документи с цел
идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз;

 6. изискват съдействие от други структури на МВР, от други държавни

органи, от организации и от юридически и физически лица.

1. Проверка по документи – проверяват се досиетата на сигналите и
нередностите
2 Първоначален доклад – посочва всички нарушения на УО, препоръки за
тяхното отстраняване и срок
3. Коментари по първоначалния доклад – от страна на УО
4. Окончателен доклад от страна на дирекция АФКОС
5. Последващ контрол – проверка за изпълнение на препоръките на АФКОС
6. Анализ на нередностите установяване на повтарящи се нарушения и
изготвяне на указания за тяхното недопускане
7. Представяне на анализа пред Съвет за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС
8. Изготвяне на предложения
администриране на нередности

за

оптимизиране

на

процеса

за

Проверка на сигнал
за нередност

Проверка на
нередност

Извършват се проверки по АКД за сигнали за нередности и
установени нередности
Проверките може да обхващат една или повече нередности или
сигнали.
Проверки се извършват в следните случаи:
Проверките се извършват в следните случаи:
а) по външен за дирекцията сигнал, относно нарушения на
процедурите за администриране на нередности;
б) по вътрешен за дирекцията сигнал, относно нарушения на
процедурите за администриране на нередности;
в) планови проверки в зависимост от разполагаемия ресурс в
сектор Докладване на нередности.

Първоначална
проверка

Предварителен
доклад

Становище на
УО в 15 дневен
срок

Допълнителна
проверка по
становище

Първоначална
проверка

УО не отговаря в
15 дневен срок

Окончателен доклад
30 дневен срок
Последваща
проверка

Последваща
проверка за
спазване

Считано от 2012 г. Дирекция АФКОС има право да извършва
административни разследвания, като през 2014 г. е създаден и с-р
„Административни разследвания“. Във връзка това АФКОС:
- получава сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси
на Европейския съюз, и извършва анализ, оценка и проверки по
тях;
- извършва административни проверки за идентифициране на
нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз,
по своя инициатива или по искане на ОЛАФ (административни
разследвания);
Методика на разследване: Първоначална оценка->Работа по
сигнал->документална проверка->образуване на разследване>проверка на място->сътрудничество с др. структури ->
заключителен доклад с препоръки.

Дирекция АФКОС
- е национална контактна точка с ОЛАФ и със съответните
компетентни органи в областта на защитата на
финансовите интереси на Европейския съюз в държавите
членки и в други държави;
- осъществява обмена на информация с ОЛАФ,
включително от оперативен характер, в областта на
защитата на финансовите интереси на Европейския съюз;
- осъществява оперативно сътрудничество с ОЛАФ при
провеждане на разследвания на територията на Република
България съгласно Регламент 2185/96 относно контрола и
проверките на място, извършвани от Комисията за защита
на финансовите интереси на Европейските общности
срещу измами и други нередности

Общи правила относно
проверките на място с ОЛАФ
 Имат за цел защита на финансовите интереси на ЕС
 Следва да бъдат подготвени и провеждани
Европейската комисия, в тясно сътрудничество с ДЧ

от

 Компетентните национални органи следва да бъдат
предварително уведомени за обекта, целта и правната
основа на предстоящата проверка
 Проверките на място се извършват по отношение на
икономически оператори, спрямо които могат да се
приложат административните мерки и санкции,
предвидени в Регламент 2988/95
 Осигуряват доказателства за целите на разследванията
на национално ниво

1. Събиране и разширяване
на информацията

- В база данните на АФКОС и МВР
- Търговския регистър
- Регистъра на нередностите
- Предварително посещение на
адрес

2. Определяне на участниците

- Осигуряване на логистика –
компютри, техника, коли
- Икономически оператор
(уведомява ли се или не)
- Прокуратура
- Контакт с Областни дирекции
МВР
- АДФИ
- Други

3. Актуализиране на
информацията за досъдебни и
съдебни производства

- Чрез база данните на АФКОС и
сътрудничество с органи

4. Подготовка на интервю

От АФКОС или от
Управляващия орган
Събиране на документи

5. Окончателен план на
проверката на място

Докладва се на министъра на
вътрешните работи

6. Работна среща в АФКОС

Между проверяващите
лица от ОЛАФ, н-к с-р
Оперативно
сътрудничество и
експертите от АФКОС

7. Започване на проверката на място

8. Основни дейности по проверката

9. Приключване на проверката

10. Анализ на резултатите

- Писмено пълномощно
- Определяне на екип
- Определяне на целта и
обхвата
- Оперативен център в АФКОС за
момента реакция
- Събиране на всякакви документи,
компютърни данни, физически
проверки, счетоводни документи
- Доклад от проверката
- Възражения на
проверявания ик. оператор
- Работна среща в АФКОС
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