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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА) внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
Проектът предвижда изменение и допълнение на Постановление № 18 от 4 февруари
2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз (обн. в ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. ДВ, бр. 49 от
2003 г., доп. ДВ бр. 95 от 2004 г., изм. ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм. доп. ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм.
доп. ДВ, бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., изм. ДВ бр. 5, 31
и 90 от 2010 г., изм. ДВ, бр. 7 и 54 от 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 71 от
2012 г., изм. ДВ, бр. 65 от 2013 г., изм. ДВ, бр. 60, 76 и 101 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, 77 от
2015 г., изм. ДВ. 68 от 2017 г.).
На заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС), проведено на 31.03.2017 г. по
предложение, инициирано от дирекция АФКОС, е прието решение за изготвяне на проект на
Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за
създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз.
Една част от измененията и допълненията в ПМС № 18 от 2003 г. са свързани с
промени в състава на Съвета АФКОС. Предлаганите изменения и допълнения се налагат от
новата структура на Министерския съвет, приета с промените в Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация от 16.05.2017 г. (обн. ДВ, бр. 39 от 2017 г.).
Предлага се в чл. 3, ал. 4 от ПМС № 18 от 2003 г. от състава на Съвета АФКОС да се
заличи изпълнителният директор на Изпълнителна агенцията по рибарство и аквакултури, тъй

като Управляващ орган по новия програмен период 2014-2020 г. е дирекция „Морско дело и
рибарство“, която е част от структурата на Министерството на земеделието, храните и горите,
съответно под ръководството на заместник-министъра на земеделието, храните и горите.
Дирекция „Морско дело и рибарство“ организира, координира и участва в изготвянето,
актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на Програмата за морско дело и
рибарство 2014-2020 г.
Проектът на ПМС предвижда да се включи като член на Съвета АФКОС
изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от
ЕС“. Агенцията извършва одитна дейност в съответствие с международно приетите одитни
стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно: ефективността на
системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС; верността на представените
на Европейската комисия декларации за разходите и като следствие от това разумна гаранция,
че основните транзакции са законосъобразни и редовни.
В процеса на работа по проекта възникна необходимост от изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Правилника), приет
с Постановление № 214 на Министерския съвет от 2012 г. (обн. ДВ бр. 71 от 2012 г., изм. ДВ бр.
60 от 2014 г.). Промените целят създаване на неприсъствена процедура за вземане на решения
от Съвета по инициатива на председателя, на член на Съвета или на Секретаря на Съвета. Тази
необходимост е свързана със спешно вземане на решения, свързани с политики, планове,
стратегии, дейности в областта на борбата с измамите на европейско и национално ниво. В
изпълнение на чл. 2 от Правилника Съветът АФКОС дава насоки, наблюдава и осигурява
координацията в дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с
правонарушенията - измами, злоупотреби със средства и имущество, принадлежащи на
Европейския съюз или предоставени на българската държава от фондове и по програми на
Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране. Дирекция
АФКОС в Министерството на вътрешните работи, която съгласно чл. 3а от Правилника
изпълнява функциите на секретариат на Съвета, извършва действия на национално ниво по
създаването на необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния
доклад на Европейската комисия по чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС) и в тази връзка съгласува с членовете на Съвета Доклада на Европейската
комисия, както и приложенията към доклада - Въпросника по чл. 325 от ДФЕС и Препоръките
на ЕК към държавите членки. Дирекция АФКОС също така изготвя и съгласува с членовете на
Съвета проекта на годишния план за действие на Съвета за изпълнение на Националната
стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз 2014 - 2020 г., отчета за изпълнението на този план, както и годишния доклад
за дейността на Съвета АФКОС. Съгласуването на всички относими документи към дейността
на Съвета посредством неприсъствената процедура ще постигне гъвкавост по отношение на
адекватно и своевременно реагиране по формулиране на приоритети и политики, както и за
взимането на решения по въпроси от компетентността на Съвета АФКОС. В процеса на работа
беше променено наименованието на проекта от Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския
съюз, в Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет. Съдържанието на проекта не е претърпяло промяна. Полученото
становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ - МС за извършена предварителна

частична оценка на въздействието по проекта на постановление за промени в Постановление №
18 от 4 февруари 2003 г. се отнася за всички промени в двата нормативни акта на Министерския
съвет. Поради това не се налага изразяване на повторно становище от дирекция „Модернизация
на администрацията“ – МС.
Проектът на ПМС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което към проекта на ПМС не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското
законодателство.
Документите за приемане на проекта на ПМС са съгласувани по реда на чл. 32 от
УПМСНА, като получените становища са отразени съгласно приложената справка.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на ПМС,
проектът на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет, формулярът за
частична предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация
на администрацията“ бяха публикувани на интернет страницата на Министерство на
вътрешните работи и на Портала за обществени консултации за срок от четиринадесет дни.
Определянето на четиринадесетдневен срок за обществени консултации се налага поради
необходимостта от бързо оптимизиране на дейността на Съвета АФКОС с цел ускоряване на
процеса на приемане на решения и тяхното изпълнение. Получените в този срок бележки,
предложения и констатации са отразени съгласно приложената справка, която е публикувана на
посочените страници.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
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