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„Наше задължение към европейския данъкоплатец е да използваме бюджета на ЕС по найдобрия начин. Ето защо трябва да предприемем действия, гарантиращи, че европейските пари
стигат до правилните получатели и се харчат за целите, за които са били предвидени.“

БРОШУРА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ
ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ ОТ НЕРЕДНОСТИ
И ИЗМАМИ
Проект
„Повишаване на стандарта на живот в България чрез превенция и борба с нередностите
и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и Република
България“.

Как да променим средата, в която живеем?
Пагубно влияние върху изпълнението на политиките за развитие на Европейския съюз,
съответно върху отделяните средствата за изпълнението им, оказват нередностите и измамите
със средства от бюджета на ЕС и на Република България (национално съфинансиране).
За разследването на такива деяния са ангажирани координационни служби за борба с
измамите в държавите членки (АФКОС), правоохранителните им органи, Европейската служба
за борба с измамите (ОЛАФ) и Европейската прокуратура.
Всеки гражданин може да подаде сигнал за извършена нередност или измама с
европейски средства.
КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН В ОБЛАСТТА НА НЕРЕДНОСТИТЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА
Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) е
специализирана структура на Министерството на вътрешните работи (МВР), която
осъществява контролна, информационна и координационна дейност по линия на защита на
финансовите интереси на Европейския съюз.
ДИРЕКЦИЯ АКФОС:
е национална контактна точка с ОЛАФ и със съответните компетентни
органи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС 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;
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;
отговаря на национално ниво за докладване до Европейската комисия на
нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз;
контролира процедурите по администриране на нередности и извършва
проверки за спазване на нормативните изисквания;
подпомага министъра на вътрешните работи при провеждането на държавната
политика по защитата на финансовите интереси;
Как работи дирекцията, когато постъпи сигнал за нередност, засягащ
финансовите интереси на Европейския съюз:
1. изисква информация и документи от държавни и местни органи, юридически и
физически лица и организации;
2. призовава и взема обяснения от лица с цел идентифициране на нередности;
3. извършва проверки на място и/или по документи с цел идентифициране на
нередности;
4. изисква съдействие от други структури на МВР, от други държавни органи, от
организации, от юридически и физически лица, както и от ОЛАФ.
Какво е НЕРЕДНОСТ и какво е ИЗМАМА?

Измамата е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и представлява
умишлена заблуда с цел лична облага или ощетяване на друга страна.
Нередност е действие или бездействие, което не е в съответствие с правилата на ЕС и
има потенциално отрицателен ефект върху финансовите интереси на Съюза. Нередността може
да е резултат от неволна грешка, извършена от получателите на средства или от органите,
отговарящи за плащанията. Ако нередност е извършена умишлено, тогава става въпрос за
измама.
Дирекция АФКОС може да разследва твърдения за:
нередности с потенциално отрицателен ефект върху публичните финанси на
ЕС;
Как може да се подаде сигнал за нередност:
По поща на адреса на дирекция АФКОС: гр. София 1000, ул. „Раковски“ № 112
На място в деловодството на дирекция АФКОС на адрес: гр. София 1000, ул.
„Раковски“ № 112
Можете да се свържете с дирекцията (включително анонимно) без никакви
формалности чрез електронна поща: afcosbg@mvr.bg.
Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна
информация за нарушението, възникнало във връзка с изпълнението на проекти,
съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС, включително и придружаващи
документи, ако разполагате с такива.
Всяко лице, подало сигнал за нередност, е защитено по силата на действащото
законодателство от уволнение или понасяне на друг негативен ефект вследствие и като
резултат от подаването на сигнал за нередност.
За контакти с дирекция АФКОС – МВР:
гр. София 1000, ул. „Раковски“ № 112.
Тел. (+359) 2 982 49 90
e-mail: afcosbg@mvr.bg
ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (ОЛАФ)
От френски език, Office Européen de Lutte Anti-Fraude, OLAF, е генерална дирекция в
структурата на Европейската комисия, натоварена от Европейския съюз със защитата на
финансовите му интереси на наднационално ниво. OLAF разследва измами, свързани с
бюджета на ЕС, корупция и сериозни злоупотреби в европейските институции и разработва
политика за борба с измамите за Европейската комисия.
Сигнали за нередности и измами с европейски средства могат да бъдат подавани на
всички 24 официални езици на ЕС директно до ОЛАФ: на интернет страницата
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_bg. Анонимността на подателите е гарантирана.
Сигнали могат да бъдат подавани и на адрес: European Commission, European AntiFraud Office (OLAF) 1049, Brussels, Belgium.
Информацията в настоящата брошура е в съответствие с официалната
информация, разпространявана от дирекция АФКОС и ОЛАФ.

