СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ
ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Съвета)

ПЛАН
за действие през 2015 – 2016 г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ
ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА
1

2

3

4

5

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИНДИКАТОРИ ЗА
ОЦЕНКА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ЗАБЕЛЕЖКА/
ПОСТИГНАТ
РЕЗУЛТАТ

април 2015 г.

Внесен
проектозакон в
Народното събрание

май 2015 г.

Акт за изменение на
ПМС № 18/2003 г.

декември 2015 г.

Акт за изменение на
Наредбата

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
ДЕЙНОСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Подобряване на превенцията
1.1. Приемане на нова нормативна уредба
1. Разработване на проект на Закон за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове

2. Актуализация на ПМС № 18/2003 г. за създаване на Съвет за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския
съюз
3. Актуализация на Наредба за определяне на процедурите за администриране
на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС, с
цел хармонизиране с европейското законодателство за програмен период 2014 –
2020 г.

ЦКЗ – АМС

МВР
Дирекция АФКОС

МВР
Дирекция АФКОС

1

1

2

3

4

ЦКЗ – АМС

април 2015 г.

2 бр. таблици

5. Изготвяне на предложения за изменение на НК на Република България с цел
изпълнение на поетите ангажименти с ДФЕС и Директива на Европейския
парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите
интереси на съюза, по наказателно правен ред от 11.7.2012 г.

ДФЗ

декември 2015 г.

Внесен
проектозакон в
Народното събрание

6. Изготвяне на предложения за изменение на ГПК на Република България с цел
изпълнение на поетите ангажименти с ДФЕС и Националната стратегия за
превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси
на ЕС 2014-2020 г.

ДФЗ

декември 2015 г.

Внесен
проектозакон в
Народното събрание

декември 2015 г.

Внесен
проектозакон в
Народното събрание

юни 2015 г.

Внесен
проектозакон в
Народното събрание

4. Разработване на стандартни таблици на разходите за единица продукт за
дейности, изпълнявани със собствен човешки ресурс от бенефициерите, и за
разходите за организация и управление на проекти, финансирани със средства от
ЕСИФ 2014 – 2020

7. Изготвяне на предложения за изменение на АПК на Република България с цел
изпълнение на поетите ангажименти с ДФЕС и Националната стратегия за
превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси
на ЕС 2014-2020 г.
8. Изготвяне на предложения за изменение на ЗПЗП или разработване на нов
закон с цел изпълнение на Регламент 1302/2008, във връзка с Регламент
966/2012

ДФЗ

ДФЗ
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1.2. Укрепване на административния капацитет
1. Провеждане на обучения на служителите от институциите, представени в
Съвета, във връзка с приетите нормативните актове на ЕС за програмен период
2014 – 2020 г. и националната нормативна уредба, включително подобряване на
езиковите умения

Институциите,
представени в
Съвета със
съдействието на

МТСП – 60
служители
2015 – 2016 г.
МОСВ – 50
служители

2

1

2

3

ИПА

4
МТИТС – 62
служители

декември 2015 г.

МРРБ – 4 служители

ДФР – ДАНС

декември 2015 г.

49 бр. обучени

3. Провеждане на обучения на служителите, ангажирани със защитата на
финансовите интереси на ЕС, включително езикова квалификация

ДФЗ

2015 – 2016 г.

4. Участие в обучения на тема „Превенция и борба с измамите и нередностите”

ДФЗ

2015 – 2016 г.

2. Провеждане на обучения за служители на САД ФР – ДАНС чрез проекти за
въвеждане на автоматизирани инструменти за обмен и обработване на
информация от задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП, както и
специализирани обучения на служителите в областта на прилагане на АПК и
НПК, търговията с финансови инструменти, митнически нарушения, данъчно
законодателство

5

5. Осигуряване на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с
длъжностни характеристики по темата

2 бр. обучения
200 бр. обучени
2 бр. обучения
200 бр. обучени
МИ – 6 бр.
ИАРА – 3 бр.
МТСП – 3 бр.

МТСП, МОСВ,
МРРБ, МТИТС,
МИ, МОН, МФ,
ДФЗ, ИАРА

2015 – 2016 г.

МРРБ – 2 бр.
ДФЗ – 10 бр.
МТИТС – 2
титуляри
МОСВ – 3 бр.

3

1

2

3

4

УО на ОПТП

2015 – 2016 г.

20 обучения

7. Изготвяне на доклади за оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства
на ЕС и националния бюджет за ДФЗ, по програми, по мерки и схеми за
подпомагане

ДФЗ

2015 – 2016 г.

2 бр. доклади

8. Провеждане на съвместни обсъждания и консултации с прокурори и
разследващи полицаи, участващи в провеждане на наказателните производства
за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС и националния бюджет

ДФЗ

2015 – 2016 г.

2 работни срещи

9. Изготвяне на анализ на причините и факторите, довели до извършване на
нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС

Дирекция АФКОС

2016 г.

1 бр. анализ

10. Провеждане на работна среща за представяне на информация за най-често
допускани грешки и добри практики при докладването на нередности

Дирекция АФКОС

септември 2015 г.

1 работна среща

2015 – 2016 г.

Въведена практика
за публикуване на
актуална
информация

ЦКЗ – АМС

Октомври 2015 г.

Внедрена
функционалност

ЦКЗ – АМС

Октомври 2015 г.

Внедрен публичен
модул

ЦКЗ – АМС, МЗХ,
ДФЗ, ИАРА

Октомври 2015 г.

Внедрени
функционалности

6. Провеждане на обучения за служителите в УО на ОПТП

5

1.3. Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация
за широката общественост
1.Публикуване на интернет страниците на УО и на единния информационен
портал за ЕСИФ на информация, свързана с изпълнението на програмите,
финансирани със средства на ЕС

2. Разработване и внедряване на функционалност за електронно подаване на
сигнали за нередности чрез ИСУН 2020
3. Доразработване на функционалностите на публичния модул на ИСУН 2020

4. Доразработване и включване в ИСУН 2020 на инвестиционните проекти на
ПРСР 2014 – 2020 и проектите на ПМДР 2014 – 2020

ЦКЗ – АМС
МТСП, МОСВ,
МРРБ, МТИТС,
МИ, МЗХ, МОН,
МФ, ДФЗ, ИАРА

4

1
5. Въвеждане на Електронно подаване на заявления в ИСАК (Интегрирана
система за администриране и контрол) - е-земеделие

2
МЗХ
ДФЗ

3

4

2016 г.

Внедрена
електронна система

6. Провеждане на информационни кампании за бенефициерите по теми в
областта на възлагането на обществени поръчки и налагането на финансови
корекции

5

МИ – 4 бр. кампании
МОН – 2 бр.
МТСП, МРРБ, МИ,
МОН, ДФЗ

2015 – 2016 г.

МРРБ – 2 бр.
(ГДПРР) и 5 бр.
(ГДУТС)
МТСП – 15 бр.
ДФЗ – 2 бр.

7. Информиране на служителите на ДФЗ, бенефициерите, частния бизнес,
неправителствени организации и гражданското общество за резултатите от
проведените административни проверки в ДФЗ, разследвания от компетентните
органи и осъдени лица за злоупотреби, засягащи финансовите интереси на ЕС
чрез страницата ДФЗ и чрез други средства
8. Поддържане на електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на
сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.
Изготвяне на годишен анализ за получените сигнали.

ДФЗ

МТСП, МОСВ,
МРРБ, МТИТС,
МИ, МОН, МФ,
ДФЗ, ИАРА

2015 – 2016 г.

2 бр.
информационни
кампании

2015 – 2016 г.

20 бр. анализи

Дирекция АФКОС
1.4. Поддържане на интегрирани бази данни и системи за обмен на
информация и отчетност

5

1
1. Поддържане на регистри на нередностите и измамите, засягащи финансовите
интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на съответната
администрация.

2

3

МТСП, МОСВ,
МРРБ, МТИТС,
МИ, МОН, МФ,
ДФЗ, ИАРА

2015 – 2016 г.

2. Внедряване на Арахне като инструмент за превенция на нередности и борба с
измамите с оглед оценката на риска и идентифициране на свързани лица

ЦКЗ – АМС

2015 – 2016 г.

3. Поддържане и актуализиране на база данни „Нередности“ по фондове,
инструменти и програми, съфинансирани от ЕС. Изготвяне на годишни анализи

Дирекция АФКОС

4. Провеждане на административно-контролна дейност. Изготвяне на годишни
анализи и представяне на анализите на членовете на Съвета

Дирекция АФКОС

15.03.2015 г.
15.03.2016 г.
15.03.2015 г.
15.03.2016 г.

4

5

10 бр. регистри за
сигнали
10 бр. регистри за
нередности
Внедрен електронен
инструмент

2 бр. анализи

2 бр. анализи

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността при разкриване
и противодействие на нередностите и измамите
2.1. Преглед и актуализация на споразумения за сътрудничество
1. Преглед и актуализиране на съществуващите споразумения/изготвяне и
подписване на нови споразумения за сътрудничество между институциите,
представени в Съвета, в областта на борбата с измамите и защитата на
финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на обобщена информация за
съществуващи, актуализирани и нови споразумения

Дирекция АФКОС

2. Актуализация на Инструкция І-103/22.04.2003 г. за взаимодействие и
сътрудничество между Съвета и ПРБ или приемане на заместващ документ

ПРБ

Институциите,
представени в
Съвета

Дирекция АФКОС

ДАФКОС – 1 анализ
декември 2015 г.
ДФЗ – 4 бр. нови
споразумения

май 2015 г.

Актуализирана
инструкция

2.2. Укрепване на сътрудничеството и взаимодействието между приходните
органи

6

1
1. Изготвяне на годишен анализ относно съвместни контролни действия от НАП
и Агенция „Митници“ спрямо рискови за двете институции браншове и лица,
регистрирани по ЗАДС и ЗДДС и образувани наказателни производства

2
НАП
АМ

3

4

2015 – 2016 г.

1 бр. съвместен
доклад

2015 – 2016 г.

2 бр. доклади

2. Изготвяне на годишен доклад относно проведени мероприятията по
взаимодействието с АМ и ГДНП по „План за провеждане на съвместни
мероприятия между ГДНП, ГДГП, ОДМВР и Агенция „Митници” за
противодействие на контрабандата, нарушенията и престъпленията,
свързани с ДДС и вътрешно-общностното придобиване на стоки”

ГДНП

3. Внедряване на Система за обмен на рискова информация (СОРИ) с цел
улесняване обмен на данни и повишаване ефективността на проверките,
извършвани от митническите органи

АМ

юли 2015 г.

Внедрена система

ИАОСЕС

2015 – 2016 г.

2 бр. обучения

2. Срещи с представителите на специализираните служби по чл. 6, ал. 5 от
ЗМИП и методическа помощ относно идентифицирането на съмнения, свързани
с измами и нередности

ДФР – ДАНС

2015 – 2016 г.

2 бр. срещи

3. Проверки за участие по проекти по оперативни програми на ЕС при проверки
на задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Докладване в рамките на
правомощията на САД ФР – ДАНС при установяване на съмнения за нередности
или измами

ДФР – ДАНС

2015 – 2016 г.

100 бр. проверки

МТСП, МОСВ,

2015 – 2016 г.

МИ – 2 бр.

5

ГДГП

АМ

2.3. Засилване на вътрешния контрол и взаимодействието между
държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и
гражданското общество
1. Съвместно с Управляващите органи одитори от ИА ОСЕС ще участват като
лектори в обучения за бенефициери по оперативните програми относно
прилагането на нормативните актове в областта на обществените поръчки

4. Провеждане на информационни кампании за гражданите по отношение

7

1
начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на
понятията „нередности” и „съмнение за измама”; подобряване на средата за
гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и
измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

2

3

МРРБ, МТИТС,
МИ, МОН, ДФЗ

4

5

МОН – 1 бр.
МРРБ – 1 бр.
(ГДПРР) и 1 бр.
(ГДУТС)
МТСП – 15 бр.
ДФЗ – 2 бр.
МОСВ – 1 бр.

5. Изготвяне на годишен анализ относно докладваните измами/нередности,
свързани с традиционни собствени ресурси над 10000 евро посредством
системата OWNRES и уведомяване на дирекция АФКОС за докладваните в тази
система случаи на измами/нередности

АМ

2015 – 2016 г.

2 бр. анализи

6. Провеждане на заседание на ПРГН относно администриране на нередностите
в държавите-членки на ЕС. Обсъждания на ПРГН по поставени конкретни
въпроси и казуси

Дирекция АФКОС

декември 2015 г.

1 заседание

7. Изпращане на информация за изпълнените одитни ангажименти на
Националния ръководител – по предприсъединителните инструменти, на
отговорния Сертифициращ орган – по отношение на Структурните фондове,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и на
заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата
политика. Изготвяне на обобщен годишен анализ.

ИАОСЕС

след издаване на одитни
доклади

1 бр. годишен
анализ

8. Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности,
свързани с възлагането на обществени поръчки при одитите на операциите по
оперативните програми, съфинансирани от Европейския съюз

ИАОСЕС

2015 – 2016 г.

2 бр. анализи
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1

2

3

4

септември 2016 г.

Въведено
електронно
докладване

Дирекция АФКОС

юли 2016 г.

Въведена IMS5.0

1. Провеждане на целеви обучения от одитиращите органи и информационнообучителни кампании за специализираните органи, отговорни за разкриване и
противодействие на нередностите и измамите, включително на прокурори и
разследващи органи

ИАОСЕС

2015 – 2016 г.

55 бр. служители

2. Провеждане на обучения за прокурори, разследващи полицаи, разследващи
агенти на ДАНС и разследващи митнически инспектори, специализирани за
работи по дела за престъпления против финансовите интереси на ЕС

НИП с участието на
МВР, АМ, ГДНП,
ПРБ

юни 2015 г.

40 бр. обучени

5

2.4. Преминаване към изцяло електронно докладване
1. Изключително електронно докладване на нередности

Дирекция АФКОС
МТСП, МОСВ,
МРРБ, МТИТС,
МИ, МФ, ДФЗ,
ИАРА

2. Въвеждане на национално ниво на разработената от ОЛАФ нова версия на
Системата за управление и наблюдение (IMS5.0-Irregularity Management System)
за докладване на нередности
2.5. Провеждане на целеви обучения за специализираните органи

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с
компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави
3.1. Активно участие в разработване на стратегически документи и
политики

9

1

2

3

4

МФ, АМ, МВР

2015 – 2016 г.

10 бр. участия

Дирекция АФКОС

според календара на ЕК за
2015-2016 г.

10 участия

5

1. Участие в заседания за разработване на стратегически документи и обсъждане
на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС със
специално внимание към:
1.1. Директивата относно борбата с измамите по наказателноправен ред;
1.2. Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура;
1.3. Изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 относно взаимопомощта между
административните органи в областта на митническите въпроси
2. Участия в заседания на Консултативния комитет за координиране на
предотвратяването на измамите (COCOLAF) и подгрупите на COCOLAF.
Представяне на обсъжданите въпроси и документи на членовете на Съвета за
предприемане на мерки
3. Създаване на организация по подготовката от българска страна на годишния
доклад на ЕК по чл. 325 от ДФЕС:
а) попълване на Въпросника по чл. 325 от ДФЕС
б) предоставяне на информация по изпълнение на Препоръките на ЕК във връзка
с доклада на ЕК до ЕП и Съвета - Борба с измамите

Дирекция АФКОС
със съдействието на
институциите,
представени в
Съвета

15 февруари 2015 г.
15 февруари 2016 г.

ПРБ
4. Участие в работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на
ОЛАФ (OAFCN) на членовете от българска страна (служители от
пресцентровете на МВР, ПРБ и Агенция „Митници”) за осъществяване на
комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите,
засягащи финансовите интереси на ЕС

МВР – Дирекция
„Пресцентър и
връзки с
обществеността“

според календара на ЕК за
2015-2016 г.

10 бр. доклади

2 бр. Въпросника по
чл. 325 от ДФЕС
2 бр. доклада по
изпълнението на
Препоръките на ЕК

2 работни срещи

ПРБ
АМ

3.2. Разширяване на оперативното сътрудничество

10

1
1. Оказване на съдействие при искане за предоставяне на информация,
провеждане на проверки на място и специализирани операции на ОЛАФ за
разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите
интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ

2. Разширяване на сътрудничеството между службите АФКОС в държавитечленки и държавите- кандидати за членство при провеждане на съвместни
операции/мероприятия
3. Провеждане на оперативно–издирвателни мероприятия по получени сигнали
и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите
интереси на ЕС, като се използва НКЦ – ГДГП и Черноморски граничен
координационно – информационен център. Изготвяне на годишен доклад
4. Създаване на организация, изготвяне на ситуационен доклад и участие в
Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от
Европейската служба за борба с измамите

2

3

4

Дирекция АФКОС
със съдействието на
институциите,
представени в
Съвета

2015 – 2016 г.

2 бр. годишни
анализи

Дирекция АФКОС

2015 – 2016 г.

Въведена практика

ГДГП

2015 – 2016 г.

2 бр. годишни
доклади

5

Дирекция АФКОС
ГДГП
ГДНП

2015 – 2016 г.

АМ

2 бр. ситуационни
доклади
4 бр. доклади от
участие

ГДБОП
3.3. Обмяна на опит
1. Участие на служители на дирекция АФКОС в обучение по докладването на
нередности за периода 2014 – 2020 г., организирани от ОЛАФ и обмяна на опит
с представители на компетентните институции, представени в Съвета

февруари 2015 г.
Дирекция АФКОС
септември 2015 г.

1 бр. обучение за
служители на
дирекция АФКОС
1 бр. обучение за
служители в
институциите,
представени в
Съвета
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2

3

4

2. Провеждане на учебно посещение на служители от дирекция АФКОС в звено
АФКОС в държава-членка с цел обмяна на опит в борбата с нередностите и
измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

Дирекция АФКОС

март 2015 г.

1 обучение

3. Провеждане на учебно посещение на служители от Румънската РА в ДФЗ с
цел обмяна на опит включително в борбата с нередностите и измамите, засягащи
финансовите интереси на ЕС.

ДФЗ

юни 2015 г.

1 обучение

4. Провеждане на учебно посещение на служители от ДФЗ в РА на друга
държава членка с цел обмяна на опит включително в борбата с нередностите и
измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

ДФЗ

ноември 2016 г.

1 обучение

1. Обсъждане на констатирани проблеми при прилагането на НК, НПК, ДОПК
и други нормативни актове

ПРБ, МВР, НАП,
АМ

декември 2015 г.

3 бр. становища

2. Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс, Наказателно процесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и други нормативни актове за воденето на наказателни производства,
административни производства и дисциплинарни санкции за защита
финансовите интереси на ЕС

ПРБ, МВР, НАП
декември 2015 г.

3 бр. проекти на
нормативни актове,
внесени за
разглеждане от
Народното събрание

5

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Повишаване ефективността на дейностите по
разследване, възстановяване и санкции
4.1. Ефективна координация на законодателните, административните и
оперативните действия на институциите

2.1. Изготвяне на предложение за изменение и допълнение на чл. 74 от ДОПК за
предоставяне на данни, представляващи данъчна и осигурителна информация,
по искане на Европейската служба за борба с измамите във връзка с водено
разследване от Службата

със съдействието на
институциите,
представени в
Съвета
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3

4

АМ

декември 2015 г.

3 бр. проекти на
нормативни актове,
внесени за
разглеждане от
Народното събрание

3. Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и
организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства
на ЕС между териториалните структури на полицията и ГДНП. Изготвяне на
годишен анализ.

ГДНП

2015 – 2016 г.

2 бр. годишни
анализи

4. Провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по получени сигнали и
информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите
интереси на ЕС, съгласно поверителен план. Изготвяне на годишен доклад

ГДНП

2015 – 2016 г.

2 бр. годишни
доклади

1. Изготвяне на анализ относно приложението на националните правила за
налагане на административни и/или финансови санкции – установени
нарушения, наложени наказания, ефект от санкционната дейност

АДФИ

юли 2015 г.

1 бр. анализ

2. Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на националните
правила за налагане на административни наказания и предприемане на
ефективни мерки с цел възпиране извършването на нередности и измами,
засягащи публичните финансови интереси.

АДФИ

октомври 2015 г.

1 бр. предложение

2.2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците;
2.3 Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и
данъчните складове за 2015 г.;
2.4. Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

5

4.2. Оптимизиране на националните правила за налагане на санкции
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Дирекция АФКОС

декември 2015 г.

Осигурен достъп до
ЦБДО на служители
от ЦКЗ – АМС,
МТСП, МОСВ,
МРР, МТИТС, МИ,
МЗХ, МОН, МФ,
ДФЗ, ИАРА

НАП

2015 – 2016 г.

2 бр. годишни
доклади

Дирекция АФКОС

2015 – 2016 г.

2 бр. годишни
доклади

ГДНП

2015 – 2016 г.

2 бр. годишни
анализи

3. Анализ на приключените разследвания от ОЛАФ за периода 2010 – 2014 г. с
препоръки за предприемане на действия по компетентност от българските
компетентни власти относно съмнения за извършено престъпление и за вземане
на решение за повдигане на обвинение

ПРБ

октомври 2015 г.

1 бр. анализ

4. Годишен доклад относно образуване, водене и приключване на производства,
водени от компетентните правоприлагащи органи по противодействие на
престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС

ПРБ

2015 – 2016 г.

2 бр. доклади

3. Повишаване осведомеността сред компетентните институции на национално
ниво относно използването на Централната база данни за отстраняванията
(ЦБДО) на Комисията за ранно откриване и предотвратяване на рискове, както и
за публикуване на информация, свързана с отстранените икономически
оператори

2

5

4.3. Установяване на съкратени и ясни процедури по възстановяване
1. Приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани
от фондове на Европейския съюз или свързани с „традиционните собствени
ресурси“, като част от вноската на Република България в общия бюджет на
Европейския съюз. Изготвяне на годишен доклад.
4.4. Подобряване ефективността на административните и наказателните
производства
1. Провеждане на административни проверки за идентифициране на нередности
и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя
инициатива или по искане на ОЛАФ. Изготвяне на годишен доклад
2. Годишен анализ относно разкриване, преустановяване и документиране на
престъпления, извършени със средства на ЕС
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Използвани съкращения:
1. ЦКЗ – АМС – Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет;
2. МТСП – Министерство на труда и социалната политика;
3. МОСВ – Министерство на околната среда и водите;
4. МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
5. МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
6. МИ- Министерство на икономиката;
7. МОН – Министерство на образованието и науката;
8. МФ – Министерство на финансите;
9. МЗХ – Министерство на земеделието и храните;
10. ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“;
11. ИАРА – Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“;
12. АДФИ – Агенция за държавна финансова инспекция;
13. ИАОСЕС – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“;
14. ИПА – Институт по публична администрация;
15. НИП – Национален институт на правосъдието;
16. ПРБ – Прокуратура на Република България;
17. НАП – Национална агенция за приходите;
18. АМ – Агенция „Митници“;
19. ДФР – ДАНС – Дирекция „Финансово разузнаване“ – Държавна агенция „Национална сигурност“;
20. ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи;
21. ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи;
22. ГДБОП – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи;
23. УО на ОПТП – Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ“;
24. ОДМВР – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи;
25. УО – Управляващ орган
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