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ДОКЛАД
от Христо Терзийски - министър на вътрешните работи
ОТНОСНО: 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

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 от Министерския съвет 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 (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., изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 2018 г.) (ПМС).
С Решение № 833 от 12 ноември 2020 г. от Министерския съвет на Република България
е приета Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 година (Националната
стратегия). Приемането на Стратегията е продължение на предприетите действия от
българските власти за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, намерили
отражение в Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите,
засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2014-2020 г., приета с протокол № 53 от

заседание на Министерския съвет на 17 декември 2014 г., и е в съответствие с ангажиментите
на Република България, съгласно чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз.
Стратегията е изготвена и в изпълнение на т. 37 от Плана за действие към Стратегията за борба
с измамите на Европейската комисия (№ SWD(2019) 170 final/29.4.2019). Основната цел на
Националната стратегия е през програмен период 2021 - 2027 г. да продължат усилията за
подобряване на превенцията, разкриването и противодействието на нередностите и измамите в
приходната и в разходната част на бюджета на ЕС.
За изпълнение на заложените в Националната стратегия стратегически и оперативни
цели се изготвя План за действие към Националната стратегия за превенция и борба с
нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода
2014-2020 г., (План за действие) който събира на едно място целите, дейностите, отговорните
институции, сроковете и индикатори. Планът за действие се одобрява от Министерския съвет.
В съответствие с действащата в момента нормативна уредба, напредъка в изпълнението
на Плана за действие се отчита от отговорните институции на тримесечие.
В т. 6.2. „План за действие“ от Националната стратегия, с цел намаляване на
административната тежест, е препоръчано преминаването от тримесечно към шестмесечно
наблюдение на изпълнението на Плана, респективно отчитането, а именно: срокът на Плана за
действие да е за 1 година, а периодът за отчитане на изпълнението на Плана - 6 месеца.
С оглед на гореизложеното и с цел уеднаквяването на сроковете дадени в т. 6.2. „План за
действие“ е необходимо да се промени разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от Постановление № 18 от
4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, като се предвиди до края на първия
месец след всяко шестмесечие членовете на Съвета АФКОС да предоставят писмено
информация на дирекция АФКОС за приетите законодателни, административни,
организационни и оперативни мерки и дейности за борба с нередностите и измамите, засягащи
бюджета на Европейския съюз и националния бюджет.
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 30 дни. Постъпилите
бележки, предложения и констатации в срока на общественото обсъждане по проекта са
отразени в справка, която е публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет
страницата на Министерство на вътрешните работи.
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 приеме проекта 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.
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