Раздел

1 8 „Финансов контрол"

Оrговори на Въпросник за изготвяне мнение от

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС

18. ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

1.

ОБЩО ЗА ФОНДОВЕТЕ НА ОБЩНОСТТА
Въпроси,

сВьрзани с очакваните резултати В рамките на програмата ФАР (поgготоВка за

присьеgиняВане)

1.

Моля, опишете съществуващите в страната организации за демократичен и правителствен

контрол (Парламент, държавни органи за контрол и Ревизионен съд)
Оrговор:

Държавни органи за финансов контрол: Финансовият контрол в Република България се осъществява от
няколко
независими
институции:
Сметната
палата,
Държавен
финансов
контрол,
Митническата
администрация, Данъчната администрация и Асоциацията на експерт счетоводителите.

1.1 . Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка . Тя е независима от изпълнителната
власт институция и е подотчетна на Парламента. Обект на контрол от страна на Сметната палата са
държавните и общински бюджети, всички организации, които се издържат от бюджета, както и фондации,
фондове, създадени с бюджетни средства или гарантирани от държавата .
В рамките на правомощията, произтичащи от закона, Сметната палата може да извършва контрол по

усвояването на средства , предоставени по линията на Фондове на 06 щността.

1. 2. Държавен финансов контрол (ДФК): Структурно обособен в Министерството на финансите като
самостоятелно управление . ДФК е независим при упражняване на задълженията си и действува само въз
основа на Закона. Упражнява надведомствен последващ ревизионен контрол.

1. 3. Данъчна администрация е обособена като юридическо лице със самостоятелен бюджет в рамките
на Министерство на финансите. Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол. Данъчната
администрация се състои от главно управление, териториални управления и данъчни служби .
1. 4. Митническата администрация е обособена като юридическо лице със самостоятелен
бюджет в рамките на Министерство на финансите. · Осъществява превантивен контрол по отношение
на внасяните и изнасяни стоки и валутни ценности през държавната граница на Република България .
Митническата

администрация се състои от: Главно управление, районни митници, митници,
митнически клонове, митнически пунктове и митнически бюра.2. Какъв тип програми на ФАР са били
използвани до момента (национални, отраслови или многосекторни програми) за реформата и
развитието на държавната администрация?

2. Какъв тип програми на ФАР са били използвани до момента (национални, отраслови или
многосекторни програми) за реформата и развитието на държавната администрация?
Оrговор:

Административна реформа ...... .... ................................... ... .............

З.Изnолзвани

ли

са

елементи

от тези

програми

за

реформиране

или

развитие

на

националните органи за контрол?
Оrговор:

Не са реализирани конкретни програми за

реформата и развитието на националните органи за

контрол. Програмите индиректно или чрез конкретни проекти са допринесли, посредством укрепване на

институциите, усъвършенствуване на политиките и обучение, за подобряване на финансовото планиране и
контрол.
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По линията на програма BG 9319 е получено сьдейсrвие за разработването и прилагането нс:1
национална сисrема за наблюдение и контрол на програмите, което повиши нивото и качесrвото на
Иl:fформацията, свързана с финансовия контрол .
Средсrва по програмата 89102 на ФАР са използвани за реформиране на данъчната админисrрация ,
националното

счетоводсrво

и

митническата

админисrрация .

През

периода

1993-1996

за

данъчната

админисrрация са изразходвани общо 2, 049, 615 ЕКЮ, като часr от тези средсrва са изразходвани за
обучение на методолози от главно управление на данъчната админисrрация по Данък върху добавената
сrойносr. През същия период за националното счетоводсrво са изразходвани

735,002

ЕКЮ, като с часr от тези

средсrва е подпомогнато изграждането на Съюза на счетоводителите и Асоциацията на дипломираните
експерт- счетоводители в България.

4.Какви

конкретни

стъпки

са

предприети

или

се

предвижда

да

се

предприемат

от

държавните органи, на този етап и в обозримо бъдеще, за осигуряване на достатъчно експерти в
държавната администрация, които да поемат задачите, свързани с приложението и контрола на

програмите на Общността?
Отговор:

Основните

ведомсrва

са

получили

национални,многонационални,хоризонтални

техническа
и

помощ

по

линията

програми за трансгранично

на

Програма

сътрудничесrво .

ФАР

чрез

Понасrоя щем

български експерти учасrвуват и в подготвителните мерки по отварящите се за България програми на ЕС. От

1991 r. до 1995r. значителен брой държавни служители са обучени по линията на отделни програми по ФАР
чрез обучение от чуждесrранни консултанти на работното мясrо,курсове за обучение в България, курсове за
обучение в сrрани-членки и сrрани реципиенти, Програма Т емпус, учасrие в семинари в България и в
чужбина. Значителен опит и умения бяха формирани и при админисrрирането на програми по ФАР от
български държавни служители в съответсrвие с Децентрализираната сисrема за приложение. Същесrвен опит
по приложението и контрол на програми на Общността е формиран по линията на двусrранното
сътрудничесrво със сrрани-членки .

През следващата година се планира да сrартира програма за усъвършенсrвуване на дейността на
Сметната палата.

5.8 контекста на въпрос N 4, какви конкретни действия/ предложения е предприело
правителството

за

постепенното

поемане

на

финансирането

на

персонала,

работещ

по

прилагането на програмите по ФАР и финансиран на този етап от тях и за постепенното
включване

на

тези

служители

в

държавната

администрация

(където

това

е

възможно

и

необходимо)?
Отговор:

Българските

държавни

служители

заемат

преобладаващата

часr

от

длъжносrите,свързани

админисrрирането на програми по ФАР . Външните консултанти и персонала нает от тях са по малко от

целия персонал, работещ по ФАР. Освен

5 о/о

с
от

персонала от Групите за управление на програми, във всяко

ведомсrво значителна часr от персонала допринася

за управлението

и админисrрирането

на

програми

по

ФАР, в допълнение кьм основните си задължения. Следователно ,трябва да бъде отбелязано, че основната
тежесr по планирането на програмите и проектите и тяхното прилагане се поема от българските държавни

служители, които интегрират дейносrи по ФАР в своята основна дейносr, като финансирането на този

персонал е изцяло от държавния бюджет. Лицата, работещи единсrвено по ФАР, след приключването на
програмите ще бъдат абсорбирани отново в сrруктурата на съответните ведомсrва в съответсrвие с
политиките за развитие на персонала.

6.Какви правни инструменти са разработени за създаването на вътрешни (ех
външни (ех

post)

ante) и

държавни органи за контрол?

Отговор:

Закон за сметната палата, Закон за Данъчната админисrрация, Закон за данъчното производсrво, Закон

за данък върху печалбата, Закон за акцизите, Закон за данък върху общия доход, Закон за държавните такси,
Закон за банките и кредитното дело, Закон за борба със спекулата, Закон за националната служба за борба с
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организираната престьпноо, Закон за счетоводсrвото, Закон за Държавен финансов контрол, Закон за
Митниците;

7.Бихте ли могли да дадете представа за бюджетното осигуряване и кадрови потенциал,
който е определен (или ще бъде определен) от правителството за създаването на национални
органи за контрол?
Оrговор:

В момента в сиоемата на финансовия контрол работят около 15 865 човека, като общата издръжка
възлиза на около 5, 661 млн. лв. Сега съществуващите национални органи за контрол са бюджетно и кадрово
осиrурени в съответсrвие със наооящите потребноои на ораната и възможнооите на държавния бюджет.
Бюджетното осиrуряване и кадрови потенциал на националните органи за контрол в бъдеще ще зависи от
възможнооите на държавния бюджет.
В края на 1996г. се предвижда персоналът на Сметната палата да наброява 440 души.

8. Бихте ли могли да дадете оценка на възможностите и ефективността на съществуващите
държавни контролни органи, особено в светлината на бъдещите задачи по контрола на разходите
при финансиране от Общността?
Оrговор:

Дейността на контролните органи в България на този етап е задоволителна. Успешното изпълнение на

задачите свързани с контрола на разходите финансирани от Общността ще зависи от повишаване на
възможнооите на контролните органи и унифициране на националната сиоема за контрол с тази на ораните
членки на ЕС. На наооящия етап има създадена сиоема за контрол на разходите по програмата ФАР, която е

създадена на основата на правилата на ФАР. Тази сиоема дейсrвува ефикасно . В процеса на интегриране на
ораната в ЕС, една от непосредовените и най-важни задачи ще бъде унифициране на националната сиоема
за контрол с тази на ораните-членки на ЕС.

9.Можете ли да дадете оценка на опита на тези Qрrани в контрола на разходите по ФАР,
които понастоящем се извършват в страната?

Оrговор:
Дейността по контрола на разходите по ФАР е задоволителна.

В проекта за програма по ФАР за техническа помощ за усъвършеновуване дейността на Сметната
палата

се

планира

изграждането

на

капацитет

за

извършване

на

независим

одит

по

приложението

на

Програмите по ФАР, както и за одит на средова ,получени по линията на фондове на Общността .

10.Какви са вашите идеи за пълноценно разгръщане на дейността и/или подобряване на
възможностите на вашите контролни органи?
Оrговор:

Подобряването на възможнооите на контролните органи би трябвало да се осъщеови в следните
направления:

- повишаване на квалификацията на контролните органи;
-

повишаване на взаимодейовието между контролните органи в ораната;

- създаване на собсrвени фондове за
квалификацията и за оимулиране на кадрите .

развитие

на

материалната

база,

за

повишаване

на

- тясно сътрудничесrво и взаимодейовие между контролните органи на Република България и
контролните органи на ораните-членки на Европейския съюз .

з

.

Общи Въпроси, свързани с контрола на фонgоВете на ЕВропейската Общност, в частност В
областта на собстВените ресурси, селскостопанската политика и структурните фонgоВе
Ще

11.

съответствува ли

системата за

контрол,

която

ще

възприеме

вашата страна

нанякой от съществуващите модели в Западна Европа или ще бъде напълно нова?
Оrговор:

Сиоемата за финансов контрол, възприета в България е създадена преди около 100 години по
европейски модел (Белгия) и съответства на възпрития модел. Главната финансова инспекция към
Миниоерсrво на финансите (сега Главно управление "Държавен финансов контрол") е създадена през 1879г. и
дейова без прекъсване досега, като през последните години е еволюирала по специфичен начин .
Сиоемата за контрол ,която ще бъде развита от Сметната палата е отчита най-ефективните модели ,
прилагани в ораните членки. В допълнение ,сиоемата за контрол в България ще еволюира в съответствие с

развитието на реформата и преоруктурирането на икономиката.В непосредовено бъдеще,върху основата на
натрупания

опит

е

възможно

усъвършеновуване

на

оруктурите

на

органите

за

контрол,законодателовото,процедурите и дейнооите в тази облао. Релизирането на програмата по ФАР за
админиоративна реформа ще допринесе за определянето на основните сфери за дейноо.С продължаващото
съдействие от ораните-членки и обмяната на опит с АСЦИ Е
българският модел ще се развива за да
съответствува на променящата се ситуация.

12. Ще бъде ли организацията на контрола една и съща за държавните фондове и тези на
Общността?
Оrговор:

Организацията на контрола на държавните фондове и тези на Общността следва да бъде една и съща .

1 З.

Как ще се извършва контрола на финансовите транзакции

- предварително или последващо?

Оrговор:

Контролът върху финансовите транзакции следва да бъде както предварителен, така и последващ.
Последващият финансов контрол е уреден със специален закон, но предварителния финансов контрол все
още не е уреден в дооатъчна оепен и не функционира задоволително в защита на общеовения интерес .

14.

Предвижда ли се независим вътрешен контрол като съществуващия в Европейския съюз или

всеки ръководител на минисrерсrво ще отговаря за финансовия контрол в неговото ведомство?
Оrговор:

Всеки

ръководител

организира

вътрешния

ведомовен

контрол

в

негщюто

ведомово .

Освен

Ведомствения финансов контрол, упражняван от съответния министър върху дейността на организациите от
неговото ведомство, органите на ДФК упражваняват надведомовен външен последващ ревизионен контрол
върху дейността на всички държавни и обществени организации.

15.

Предвижда ли се създаването на външен ревизионен орган като Европейския ревизионен съд,

който да контролира разходите на звената от държавната администрация?
Оrговор:

В България е имало Ревизионен (финансов) съд към Сметната палата, която е

преуоановила своето

същеовуване през 1948г. В дейоващото законодателово за съжаление такава разпоредба засега липсва. При

разработването на Закона за Семната палата Миниоерово на финансите предложи създаването на
ревизионен съд. Становището на съдебната влао обаче е, че този етап не бива да се създава нова особена
юрисдикция .

16. Кога ще извършва контролните си функции звеното за ревизии - при всяка отделна финансова
операция или в края на финансовата година върху цялостната дейност?
Оrговор:
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Държавният финансов контрол като надведомствен, последващ ревизионен контрол се осъществява на

определен период, който съгласно дейсrващия Закон за ДФК е три годишен, а в отменения Закон беше
едногодишен . Това означава, че поне веднъж на три години се осъществяват финансови ревизии на всички
предприятия, учреждения и организации. На този етап ДФК осъществява контрол върху цялостната дейност, а

не предварителен контрол върху всяка отделна финансова операция.

17. Предвижда ли се контрола върху дейносrrа на органите за вътрешен (ако съществуват) и
външен контрол да бъде редовен и да се регламентира правно или се предвижда той да обхване
цялостната финансова дейност?
Отговор:

Законът за ДФК и Законът за счетоводството предвиждат контрол върху дейността на органите за
вътрешен ведомствен контрол, който има за цел да установи дали последните осъществяват своята дейност

законосъобразно и дали дейността им е организирана ефективно, ефикасно и икономично.

18. Какви ще бъдат взаимоотношенията между органите за вътрешен (ако съществуват такива) и
за външен контрол?
Отговор:
Това са взаимоотношения преди всичко на методическо ръководсво от страна на външния контрол и

на взаимодействие при спазване независимостта на органите на вътрешния контрол .

19. Какви ще бъдат правата на органите за вътрешен и за външен контрол за извършване на
проверки; само на базата на документацията ли ще се извършва проверката или ще бъде разширена до
проверка на изпълнението на отделни проекти на място?

·

Отговор:

Органите на вътрешния и външния финансов контрол упражняват не само документален, т.е . формален
контрол, но и контрол по същество, който включва и проверки на място.

20. Какъв ще бъде ста,уrа на забележките, направени от органите за вътрешен и за външен
контрол по отношение на отделните министерства; ще бъдат ли те юридически задължителни или ще имат
препоръчителен характер?
Отговор:
По

своя

юридически

характер

констатациите

и

указанията

на

ревизиите

нямат

препоръчителен

характер, а са задължителни за проверяваните обекти. Ако тези указания не се изпълнят, това води до
последици за виновните лица .

21. По какъв начин информира органът за външен контрол Парламента за резултатите от
годишната си финансова дейност?
Отговор:

Органите на ДФК упражняват външен надведомствен последващ контрол ревизионен контрол и чрез

Министъра на финансите могат да информират Правителството и Парламента за по-съществените резултати от
ствоята контролна дейност и за състоянието на финансовата дисциплина в страната.

22.

Може

ли

Парламентът

да

поиска

извършването

на

специална

проверка

на

държавния

ревизионен орган?
Отговор:

Парламентът може да поиска от Държавния финансов контрол да извърши ревизии на определени
обекти по реда и условията, предвидени в специален закон - Закона за държавния финансов контрол .
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23. Ще осъществява ли Парламентът политически контрол върху финансовата дейност на
правителството? В каква форма?
Отговор:

Парламентът може да осьщесrвява политически
контрол върху финансовата дейност
на
Правителсrвото, примерно чрез парламентария контрол, чрез гласуване на Закон за държавния бюджет или
неговото акrуализиране и други.

24. Предвиждат ли се политически санкции на Парламента? Какви ще бъдат последствията за
правителството като цяло и за отделните министерства?
Отговор:

Парламентът осъществява контрол върху изпълнителнта власт по реда, предвиден в Конституцията.

Вьпроси, с8ьрзани сьс защитата на финансовите интереси на Общността

25. Как предвиждате да се осъществи прилагането на Член 209 (а) от Договора за ЕО, особено по
отношение осиrуряването на адекватно ниво на защита на финансовите интереси на Общността? Моля,
пояснете, ако предвиждате възникването на трудности по приложението на този член.

Отговор:

25 .

НЕ Е ОТГОВОРЕНО

26.

Съществува ли

в

страната

система от

санкции

срещу

измама,

която

накърнява

финансовите и икономически интереси на държавата? Ако е така, моля представете подробности
по отношение на задълженията, предвидени в Конвенцията за защита на финансовите интереси

(0. Дж. н. 316, 27.11.1995, стр. 49) и допълнителните протоколи за корупцията?
Отговор:

В българската правна система са предвидени множество санкции срещу измамата, с която се
накърняват финансовите и икономически интереси на държавата . Така страната ни на практика е осъществила
конкретни

дейсrвия,

кореспондиращи

с

ангажиментите ,

произтичащи

от

Конвенцията

за

защита

на

финансовите интереси .
На първо място следва да се изтъкне, че в Наказателния кодекс са предвидени множство състави на

престъпления, елемент от които е измамата . Такива са престъпленията по Чл.209- 212,

213, 229, 232

и др .

На второ място, дза подобни действия, но с по-нисъка степен на обществена опасност, престъвляващи
разбични закони (Закон за

административни нарушения, са предвидени административни санкциипо
митниците, Закон за сделките с валутни ценности, валутния контрол и мн.др.).

Трето, разработен и внесен в Народното събрание е Законопроект за неправомерната стопанска
дейност, който предвижда завишени санкции за редица деяния, накърняващи финансовите интереси на
държавата .

27.

Какви инструменти се използват от вашата страна в областта на сътрудничеството с

другите страни по въпроси, свързани с измамата?
Отговор:

Република България е страна по Конвенцията за прането на пари, която третира измамите във
финансовата сфера. Съгласно задълженията на страната ни, произтичащи от тази Конвенция, бе приет Зако н
за мерките срещу изпирането на пари.
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28.Съществува ли в страната централна институция за борба с измамата, която би поела и
функциите по координиране на дейността·за предотвратяване на измама, свързана с финансите
на Общността?
Отговор:

Централна институция за борба с измами, злоупотреби и присвоявания е правозащитната система,
включваща сьд, прокуратура и полиция. Държавният финансов контрол е сьщо един от органите, които
установяват такива случаи. Ревизионните актове изобилстват с констатации за неизгодни сделки за държавни
предприятия в полза на частни или чуждестранни фирми. Тъй като ДФК осъществява документален контрол, а
корупцията

и

измамата

рядко

се документират,

ние

изпращаме

констатациите

от

ревизиите

за

неизгодни

сделки на сьда и прокуратурата за търсене на отговорност. Тези институции, работещи в близко
сътрудничество поемат координацията на дейността за предотвратяване на измами, злоупотреби и
присвоявания, свързани и с финансите на Общността.
Към МВР е сьздадена и функционира Централна служба за борба с организираната престъпност
(ЦСБОП) . Нейните функии са посочени в Чл.2 от Закона за ЦСБОП, като изрично е закрепено, че
самостоятелно

или

съвместно

с

други· специализирани

органи

тя

извършва

оперативно-издирвателни,

разузнавателно-информационни и организационни дейности за противодействие
на организирани
престъпления в икономическата и финансова система на страната като преправяне, изготвяне и прокарване в
обръщение на неистински парични знаци и ценни книжа, влагане или придобиване на неправомерни облаги в
или от хазарта и др .

29.Определили ли сте някои специфични проблеми, свързани с измамата, които биха могли
да изискват специални действия в рамките на Общността, като например известни слабости в
съществуващите системи, организирани престъпни мрежи, потенциални проблеми на границите
със съседни държави, които не са членки на ЕС и др.? Ако е така, моля посочете подробности.
Отговор:

Предвид на специфичното географско разположение на България и настоящия преходен период, както
и

относително

константното

възпроизвеждане

на

действия,

накърняващи

интересите

на

държавата

и

евентуално на Общността, проблемът е изключително важен и изисква сьвместни действия в рамките на
Общността. Особено значим за нас е контролът върху финансовата де йност на задграничните български
търговски дружества и сьучастия в чужбина, за които сегашната система за контрол е незадоволителна,
неефективна и в този смисьл ни е необходимо специално сьдействие и взаимодействие в рамките на
Общността. Правилно би било да се обсъди и реципрочната възможнаст за оказване сьдействие от наша
страна на Общността в подобни случаи.

1. ТРАДИЦИОННИ

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Общи бележки

Традиционните собствени ресурси на Европейския сьюз се формират от митата, таксите върху
селскостопанска

продукция

и

таксите

върху

„захар"

и

„изоглюкоза" .

Ние

не

разполагаме

с

информация за това в каква степен сьществуват сходни мита и такси в страните-кандидати, така че от
гледна точка на придържането към дефинициите, използвани в Митническия кодекс (Регламент N
2912/93) във въпросника се използва термина „вносни мита" .
~Предвиденият контрол следва да осигури точността, навременността и пълнотата на
размерите на вносните мита, сьгласно закона.

1. Административна организация и административна система
1.

Опишете регламентираната организационна структура на администрацията, отговорна за

събирането на вносните мита.

Организационната структура, отговорна за сьбирането на вносните митни сборове (мита, такси
с равностоен ефект, акцизи и данък върху добавената стойност) е митническата администрация.

2.

Опишете регламентираните структури, свързани с определянето, прилагането, уведомяването

и записването на административните мерки .
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Например: Какви са установените механизми за информиране на държавната ад
министрация за новоприетото законодателство, взетите решения или правилници
за прилагането им.

Усrановените механизми за информиране на държавната админисrрация за новоприетото
законодателсrво, взетите решения или правилници за прилагането им е обнародването на
нормативните актове в официалния раздел на „Държавен весrник" - официално печатно издание на
Република България .
Б. Записване на финансовата дейност
Описване на опреgелянето на Вносни мита

Предвидена ли е в съществуващите финансови регламенти директна връзка между

1.

възникването на митническо тозадължение и определянето на размера на вносното мито (В

Общността тази връзка между двете е установена кодекс (Регламент N 2912/ 93) и Регламент

N1552/89)?
Същесrвува директна връзка между възникването на митническото задължение и определянето

на размера на вносното мито. Съгласно разпоредбата на чл. 40 от Закона за митниците, митата с
които се облагат внасяните или изнасяните сrоки, се определят по тарифи, утвърдени от
Минисrерския съвет.

Митните сборове се определят съгласно

митническата тарифа и законите, които са в сила в

деня на заплащането им.

Моля, опишете процедурата за определяне на вносни мита в общия случай.

2.

Например : Стоките се пускат в свободно обръщение след вноса, сrоките се пускат в
свободно обръщение след пресrоя им на склад, сrоките се пускат в свободно обръщение
след тяхната обработка и др.

Процедурата по определяне на вносните митни сборове е : преглеждане, описване, оценяване и
тарифиране на сrоките, изчисляване, заплащане или обезпечаване на митните сборове или

пропускане на сrоките безмитно .
Съгласно разпоредбата на чл. 41 от Закона за митниците митните сборове се определят съгласно
митн ическата тарифа и законите, които са в сила в деня на заплащането или обезпечаването им .
Чл. 87 от ППЗМ „За ден на плащане на митните сборове се смята датата, сложени върху митническия
документ, с който се удосrоверява заплащането ан сумата . "

Това е процедурата по определяне на вносни митни сборове в общия случай и от него ня ма
изключения.

З.

Моля, опишете процедурите в случаите на проверка след издаването на разрешително или при

разследване на

измама.

3. (1) В случай, че не са заплатени митните сборове или са събрани в по-малък размер митни
сборове, митницата разполага с механизъм за тяхното събиране, дори и след освобождаване на
сrо ката от митнически контрол.

Митническото учреждения има право да извърши последващ контрол върху сrоката и ако
усrанови грешката си, изпраща покана на вносителя да заплати доброволно дължимата сума, като му
дава срок за това.

Ако в определения срок сумата не се внесе, то митницата пристъпва към принудително събиране .
Началникът на РМ издава админисrративен акт, в който определя по вид, основание и размер
задължението . Този акт се връчва отново на вносителя . Актът подлежи само на админисrративен

контрол пред ГV „Митници", както по законосъобразносr, така и по правилносr (целесъобразносr) .
Решението на началника на ГV „ Митници " е окончателно и се

изпраща за сведение

на

жалбоподателя и на съответната данъчна служба за изпълнение .

(2) Накратко процедурата е следната:
При консrатиране на митническо нарушение, митническият служител съсrавя акт. В тридневен

срок нарушителят може да направи писмени възражения по акта . Митницата провежда разследване,

като събира доказателсrва и изяснява фактите. Въз основа на акта и доказателсrвата, началникът на
Районната митница издава наказателно посrановление за налагане на глоба и отнемане в полза на
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държавата на предмета на нарушението. Оrнема се в полза на държавата и преносното и превозно

средство, ако е послужило предимно за извьршване на нарушението. Размерът на глобата е: за
вносна контрабанда от половината до двойните митни сборове, а за износна контрабанда от 20 до
100 о/о от стойносrrа на стоката.
·

Препис от наказателното постановление се връчва на нарушителя. Ако глобата и отнемането ·
поотделно са на стойност до 200 лв . , наказателното постановление не подлежи на обжалване и се
изпълнява.

Ако

са

на

по- голяма

стойност,

в

седмичен

срок

от

получаване

на

наказателното

постановление, нарушителят може да го обжалва пред Районния съд. Решенията на Районния съд не
се обжалват.
Някои деяния, с които се нарушава митническото законодателство , поради засилената
обществена опасност на деянията или на дееца, са обявени от законодателя за престъпления (чл. 24 2

от Наказателния кодекс). При тях наказанията се налагат от Районния съд и освен глобата и отнемане
в полза на държавата се предвижда и лишаване от свобода.
Счето8оgст8о

4.
Представете установените счетоводни процедури за
отделните разрешени стоки
(entitlements), за които се събират вносни мита (сравними с нашия Член 6.2.(а) от
Регламент N
1552/89)
Няма специални процедури. Ползват се общите.
Представете

5.

установените счетоводните процедури за тези разрешени стоки (entitlements),
4 тъй като сумите все още не са били събрани и не е била платена

които не се обхващат от т.

застраховка или е била задействана процедура по възражение (сравнимо с Член 6.2.(Ь) от Регламент

N 1552/89).
Няма специални процедури. Ползват се общите.

а)

Разполага ли институцията (ите), отговорна за установяването на вносни мита, с правомощия

да отмени установено вносно мито (право на преценка)

Например има ли един министър право да отмени. вече установено вносно мито и може ли да
делегира това си право.

Митническата администрация , отговорна за установяване и събиране на вносните митни
сборове не разполага с правомощия да отмени установени и определи вече митни сборове, освен в
случаите на установени грешки.

б)

Ако отговорът е положителен, моля, посочете различните нива, които имат право да отменят

установено вносно мито.

Оrменянето в случай на грешка или при допълнително представени документи, даващи право на

митнически преференции се извьршва от митническото учреждение, осъществило обмитяването.
в)

Моля посочете критериите, на основата на които може да се извърши такава отмяна.

Сбор
При грешка или при допълнително представени документи.

6.

Опишете процедурите, свързани със сборовете на вносни мита в случаите, упоменати в т.2.

Съгласно чл. 41 от Закона за митниците , митните сбороев се заплащат преди да се освободят
стоките от митнически контрол.

а)

Съществува ли система на отложено плащане

Да, съществува вьзможност при определени предпоставки, на отложено плащане на митни

сборове, с лихви или без лихви за просрочие, която е уредена в глава VII от Закона за събиране на
държавните вземания.
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б)

Ако

вносното мито

не се плати

веднага,

предвидена ли

е

система за

гарантиране

на

Опишете процедурите, свързани със сборовете на вносни мита в случаите, упоменати в т.

3 (

събирането му
Да, предвидена е система за гарантиране събирането на вносните мита .
Начините на гарантиране са два:

- с депозит в лева , внесен
- банкова гаранция.
в)

от сметка на митническото учреждение;

По какъв начин може да бъде направено плащането

Начините на плащане са два:

- в брой в касата на митническото учреждение;
- по банков път.

7.

събиране на суми при проверка след издаването на разрешително или при разследване на
измама.

Това описание следва да съдържа отговори, по възможност, на следните въпроси:

а)

Какви принудителни методи са предвидени в съществуващото законодателство

Въпросът е уреден в чл .

43 от За кона за митниците и чл. 89 от Правилника за прилагане на

Закона за митниците, чл. 1 от Закона за събиране на държавните вземания и чл. 1 от Закона за лихвите

върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Срокът, в който митницата има право да събере сумите е 10 години, в случай, че не са
заплатени митните сборове .
Ако митните сборове са събрани в по-малък размер митницата разполага с механизъм за
тяхното събиране, в двугодишен срок дори и след освобождаване на стоката от митнически контрол.
Митническото учреждение има право да извърши последващ контрол върху стоката и ако

установи грешката си, изпраща покана на вносителя да заплати доброволно далъжимата сума, като
му дава срок за това .

Ако в определения срок сумата не се внесе, то митницата пристъпва към принудително

събиране. Началникът на РМ издава административен ак:r, в който определя по вид, основание и
размер задължението. Този акт се връчва отново на вносителя и на съответната данъчна служба за
изпълнение .

б)

Съществува

ли

обхват

на

отговорностите

на

управителите

на

фирми,

корпоративни

организации и др.?

Не съществува обхват на отговорността на управителите на търговски дружества, корпоративни
организации и др., тъй като задължението да се заплатят дължимите митни сборове е на вносителя .
Отговорността на управителите на търговски дружества е лична само в констатирани случаи на

нарушения на митническото законодателство. Обхватът на отговорността е определена в нормативен
акт, като са дадени минимални и максимални наказания .

Конкретната преценка принадлежи на

митническия наказващ орган и подлежи на последващ контрол от районния съд.

в)

Има ли право министерството на финансите да приема ценни книжа?

МФ няма право да приема ценни книжа при заплащане на митни сборове .

г)

Съществуват ли ограничителни периоди преди предприемане на действия за събиране на
суми?

Да съществува ограничение във времето, свързано с по гасяване на правото на митническите

органи да предприемат действия по принудително събиране на митни сборове. Нормативно това е
определено в чл.

д)

69

от ЗМ и срокът е

10

години.

Съществуват ли държавни разпоредби за прекъсване на ограничителен период?

Да, в чл.

116

от Закона за задълженията и договорите .

10

е)

Ако съществува система за уреждане на спорове, вън от съда, моля опишете възможностите и
ограниченията

в

правомощията

на

съответното

министерство

за

започване

на

процедура

поуреждане на спор.

Същесrвува сисrема за уреждане на спорове . Чл.

81

от ППЗМ урежда правната възможносr на

притежателя на стоката да обжалва мотивирано всички действия на митническите служители по
обмитяването (легално определение на обмитяване е дадено в чл. 33 от ЗМ).
На админисrративен
обмитяването.

контрол

подлежат

всички

административни

актове,

свързани

с

Or тях, само актовете по определяне на митническа облагаема сrойносr подлежат и на
съдебен контрол.
За започване на процедурата по уреждане на спора е необходимо подаване на жалба от
заинтересованите до

по- горесrоящия административен орган .

При

разглеждане

на жалбата се

прилага процедурата, регламентирана със Закона за админисrративното производство .

ж)

Пояснете как се събират вносните мита и как се осчетоводяват, ако въпросното обжалване

може да бъде удовлетворено чрез продажба или присвояване на заловени, доброволно
предадени или конфискувани стоки
При всички вземания на митницата,

първоначално тя

изпраща на длъжниците

покана за

доброволно изпълнение в даден срок. Ако задължението не се погаси в определения срок, митницата
издава посrановление за принудително събиране на основание чл. 89 от Правилника за приложение
на Закона за митниците. Това посrановление се връчва на длъжниците и те могат в седмичен срок от

издаването му да се обжалват пред Главно управление „Митници " . Необжалваните и потвърдените от
ГVМ посrановления влизат в сила и се изпълняват. Ако в митницата има сrоки на длъжника, тя може да
ги запорира и продаде. Ако няма такива сrоки, митницата изпраща препис от постановлението на
данъчните органи за изпълнение.

В. Контрол/ревизия
Вътрешен контрол

1.

На какви нива се извършва вътрешен контрол и от кого

Органи за вътрешен контрол в митническата админисrрация

отдел „Инспекторат" при

rv

„Митници" и отдели „Инспекторат" при районните митници, т.е. вътрешният контрол се осъщесrвява
на две нива.

2.

По какъв начин е гарантирана независимостта на ревизора?

Дейността на органите за контрол се ръководи от началника на

rv „Митници" , т .е.

гарантира се

относителна независимосr на органите за контрол .

З.

В каква форма се изготвят докладите

Резултатите от извършените проверки се оформят в заключителни документи :

3.1 . Обобщаваща оценка за комплексната проверка;
3.2 . Протокол за тематична или целева проверка .

4.

Какви методи за контрол се използват за осигуряване на целта, посочена в раздела общи
бележки.

Форми, методи и способи на контрол :

4 .1. Форми - органите за контрол осъществяват своята дейносr под формата :
4.1.1. Комплексна проверка;
4.1 .2. Тематична проверка;
4.1.3. Целева проверка.
4.2. Методи:
4.2.1 . Документален контрол;
4.2.2 . Фактически контрол (контрол на мясrо);
4.2.3. Контрол, основаващ се на предосrавени данни от външни източници

за дейността

на митническата админисrрация.

4.3. Способи :
4.3.1. Писмени обяснения и сведения;
4.3.2. Справка;
4.3.3. Анкета за работата на проверяваните служители;
4.3.4. Проверка на документи;
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4.3.5. Експертиза на стоки, документи, факти и обстоятелства;
4.3.б. Преглед на стоки и превозни средства .

Посочените методи за контрол в т. 4.2. ще осиrуряват ефикасен текущ и последващ контрол по
отношение правилното начисляване и своевременното събиране на дължимите митни сборове .

5.

По

какъв

начин

е

осигурена

обратната

информация

и

последващите

действия

след

извършването на кшпрола.

5.А. Получаване на обратна информация в резултат на извършения контрол:

1.

Възможността началникът на провереното митническо учреждение в определен срок

след получаване на заключителните документи, да направи възражения и забележки по изложеното в
тях в писмена форма;

2.
констатираните

Предприетите
нарушения

и

мерки

от

недостатъци

провереното
и

митническо

изпълнението

на

учреждение

дадените

от

във

органите

връзка
за

с

контрол

указания.

5 . В.

Последващи

действия

от

страна

на

органите

за

контрол

след

осъществяване

на

проверките:

1.

Съдействат за

предотвратяване

и

ограничаване

на

нарушения

и

престъпления,

свързани с дейността на митническите учреждения. Разкриват и анализират причините и условията за
допускането им и предлагат мерки за тяхното отстраняване;

2. Оказват помощ на правозащитните органи при разкриване на престъпления,
извършени от митническите служители, свързани с изпълнение на служебните им задължения;
3. При установяване обстоятелства и факти, обосноваващи търсене на отговорност на
митнически

служители, органите

за

контрол правят

предложение за

започване

на

процедурата

по

налагане на наказание;

4.

При

установяване,

че

има

достатъчно

данни

неправомерното

деяние

да

се

квалифицира като престъпление, материалите се изпращат на органите на прокуратурата;
5. Обработват и анализират информация относно действия или бездействия извън
митническата система, застрашаващи законосъобразната й дейност, като фалшифициране на
документи, печати и други. Правят предложения за усъвършенстване на тяхната защита .

Г. Външен контрол/ревизия

1.

Кои външни органи/власти могат да извършват ревизии

Външен контрол върху дейността на митническите учреждения могат да осъществяват следните
органи:

2.

Пред кого се отчитат те

- Сметната палата, като висш държавен орган за независим външен контрол, която отчита
своята дейност пред Народното събрание;

3.

Какви техники/методи се използват от органите за външен контрол

- Главно управление „Данъчна администрация" към Министерство на финансите;
Каква е съдбата на заключенията в отчета, как са гарантирани последващите действия и
подаването на обратна информация.

4.

- Управление 11 Държавен финансов контрол" към Министерство на финансите.

12

111. СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ
Информацията, която е необходимо да изготвите следва да се концентрира върху два момента:
А.

Б.

Информация за структурната политика във всяка от страните кандидати;

Ключови елементи от структурните политики на ЕС, които евентуално ще бъдат разпространени върху
страните, които ще се присъединят към ЕС.
А.

Структурни политики на страните-кандидати за присъединяване към ЕС

1.

Цели на националните структурни политики?

Отговор
Целта

на

структурната

политика

на

България

е

създаване

на

условия

за

преструктуриране

на

националната икономика и повишаване на ефективността на използването на материалните, трудовите и
финансовите ресурси на страната.
Инструменти, органи за вземане на решения и управителни органи на националните

2.

структурни политики. Предвиждали вашето национално законодателство разделение на

функциите? Възможно ли е да опишете държавните финансови потоци във вид на схема?
Кои са рисковите моменти в тази схема?
Отговор:
Инструменти на структурната политика на страната са правителствените програми,

проекти, правителствени постановления и решения. Органите за управление и вземане

инвестиционни

на решения са

правителството, отраслевите министерства и управителните съвети на структурните фондове .
З.

Кои са националните органи, отговорни за контролиране на приложението на националните

структурни политики (вътрешен и външен контрол)? Какви са техните задължения по контрола,

критерии за контрол, задължения да представят информация и техники за осъществяване на
контрола. Каква степен на независимост имат тези органи?
Отговор:

Националните органи за контрол са Сметната палата и Държавен финансов контрол, а вътрешните
органи за контрол са органите за вътрешноведомствен финансов контрол към отраслевите министерства и
надзорните съвети на структурните фонодве . Задължението на националните органи за контрол е да
контролират дали средствата по структурните фондове се изразходват по предназначение. Степента на
независимост на националните органи за контрол е посочена в т.
Б.
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"Финансов контрол".

Аспекти на евентуалното разпространяване на структурните политики на ЕС върху страните 
кандидати

Струк,урни фондове на общността: Най-вероятните аспекти на разпространение на структурните
политики на ЕС ще бъдат в областта на земеделието, регионалното развитие и социалната сфера и развитието
на младежта.

1.

Районите в страната, за които ще се прилагат структурни мерки се определят в зависимост от

степента на безработицата и общото равнище на тяхното икономическо развитие . Като такива се очертават
планинските и полупланинските райони в страната и тези, където предстои закриване на рудодобивни,
въ гледобивни и неефектимни машиностроителни предприятия. До средата на 1996r. официално в страната
бяха регистрирани около 500 хил. безработни . Стартирането на структурната реформа в реалния и банковия
сектор в България, чието начало се постави с ликвидирането на 64 губещи и изолацията от банките на други
70 предприятия, както и обявяването в несъстоятелност на пет търговски банки ще доведе до нарастване на
беработицата още до края на 1996r. Очаква се процеса на преструктуриране на икономика през следващите
няколко години да увеличи броя на безработните, което ще постави още по-остро решаването на въпроса за
борбата с безработицата.
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111.

СТРVК1VРНИ ФОНДОВЕ

Информацията, която е необходимо да изготвите следва да се концентрира върху два момента:
А.
Б.

Информация за структурната политика във всяка от страните кандидати;
Ключови елементи от структурните политики на ЕС, които евентуално ще бъдат разпространени върху
страните, които ще се присъединят към ЕС.
А.

Структурни политики на страните-кандидати за присъединяване към ЕС

1.

Цели на националните структурни политики?

2.

Инструменти, органи за вземане на решения и управителни органи на националните структурни

политики . Предвиждали вашето национално законодателство разделение на функциите?
Възможно ли е да опишете държавните финансови потоци във вид на схема? Кои са рисковите
моменти в тази схема?

3.

Кои са националните органи, отговорни за контролиране на приложението на националните

структурни политики (вътрешен и външен контрол)? Какви са техните задължения по контрола,

критерии за контрол, задължения да представят информация и техники за осъществяване на
контрола. Каква степен на независимост имат тези органи?
Б.

Аспекти на евентуалното разпространяване на структурните политики на ЕС върху страните
кандидати

Цели

1.

По какъв начин се определят регионите в страната, за които ще се прилагат структурни мерки и

доколко в страната се използват дефиниции сходни с „изостанал регион", ,, стари индустриални
райони" и др. Стои ли борбата с безработицата (т. е. с различни видове безработица) като задача
за решаване?

Партньорство

2.

Кои са държавните органи предназначени или' изградени за да работят в партньорство с

институциите на ЕС, в частност, кои институции ще бъдат представени в комитетите за
наблюдение?

3.

Доколко политиката на ЕС за оказване на помощ чрез програми/или чрез големи проекти,
съответства на вашата държавна политика?

4.

Възможно ли е да се предвидят дейности с цел провеждането на трансгранични структурни
политики между страните-кандидати?

Поgробни Въпроси, свързани с националните структурни

политики

5.

Опишете цялостното финансиране на структурната политика, от национално до местно ниво.
Съществува ли централна банкова институция, чрез която да постъпват фондовете?

6.

Към програми или към проекти са ориентирани структурните политики? Съществуват ли системи за
аванси, възстановяване, национално/регионално предварително финансиране на крайния
получател и/или опосредстващите звена?

7.

Опишете централните държавни органи, които имат отношение към тази политика и техните
взаимоотношения с нискостоящите административни органи за управление. В частност,
представете: кратка схема на участвуващите административни единици:

а)

съществува ли практика на издаване на сертификати (факти и баланси)? Коя институция
отговаря за издаването на сертификати?

6)

необходими ли са придружителни документи?

В каква форма?
в)

на каква основа се удостоверяват разходите?

г)

взаимоотношения с низшестоящи административни звена, с

звена и с крайни получатели?
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д)

коя система за наблюдение на изпълнението на проектите се използва (компю~ъризирана ли
е тя)?

е)

съществуват ли определени правила за получаване на финансова информация от крайните
получатели? (плащане на извършените разходи)?

ж)

процедури на подбор (процеси на събиране на информация и извършване на оценка)?

з)

правила за откритост на финансирането , правила за обявяване на ~ъргове, съобразяване с
политиката за опазване на околната среда и др.?

8.

Описание на системата за контрол на ниво централна държавна администрация. По специално :

а)

съществува ли някакъв вътрешен финансов контрол в рамките на министерствата?

6)

кратка схема на всички звена, които участвуват в контрола и ревизията

в)

съществува ли практика на документална проверка и контрол (в контекста на въпроса кой
отговаря за сертификатите)

г)

правят ли се проверки и контрол на място? Изготвят ли се доклади, ако това е така

- в каква

форма?

IV.

ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ В СЕЛСКОТО GОПАНСТВО, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ГАРАНЦИОНЕН РАЗДЕЛ

Общи по1~Ожения

1.

Основният документ, който определя изискванията за финансиране на общата селскостопанска

политика е Регламент N 729/90 на Съвета . Неотдавна той бе допълнен с Регламент N 1287/ 95 на
Съвета. Тези регламенти задължават всяка държава-членка да информира комисията за
предприетите

контролни мерки насочени към

правилното извършване на плащанията,

счетоводството и спазването на административните процедури от страна на ведомството, което
извършва плащанията.

2.

В този контекст държавните органи представят специфична информация, свързана с тяхната
дейност по контролиране на действията на ведомствата, извършващи плащания . Освен това те
описват процедурите за контрол, възприети от всяко ведомство, извършващо плащания (както за

външен, така и за вътрешен контрол), в частност:

а)

наименованието на всяко ведомство, извършващо плащания и неговия правен статут

6)

условията за административен, счетоводен и вътрешен контрол, при които се извършват
плащанията, в контекста на прилагането на разпоредбите на Общността за общата
селскостопанска политика .

в)

акредитиране на съответната отговорна държавна институция

Ключов контрол

З.

Държавните органи представят информация за предприетите действия по контрола, както е
описано в параграф 2 по- горе, и в частност по следните аспекти:
а)

Системен контрол: Описание на дейността по контрола, предприета с цел проверка на

ефективността и надеждността на системите за счетоводство и процедурите за вътрешен
контрол на ведомствата, осъществяващи плащания .

6)

Контрол, предшестващ плащанията: Описание на контрола преди плащане с цел
осигуряване на правилото му извършване, в съответствие с разпоредбите на Общността.

в)

Контрол, последващ плащанията: Описание на контрола, извършван след плащане с цел

изплащането на помощта в съответствие с разпоредбите на Общността и получаването
им от верния получател.

г)

Счетоводен контрол: Описание на контролната дейност, насочена към осигуряване на
правилното водене на счетоводството на институциите, осъществяващи плащания и

точното, вярно и пълно записване на всички действия в счетоводството.

Ако някоя контролна мярка не е изпълнена във връзка със специфично изискване, следва да му
се обърне специално внимание.
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4.

Отговорните органи предсrавят информация за резултатите от извършения контрол във всяко
извършващо плащания ведомство.

Приложение I съдържа специален въпросник по повдигнатите въпроси.
ПРИЛОЖЕНИЕ

1
ВЪПРОСНИК

1.

База за извършването на сисrемен контрол
а)

Определяне на ведомството, което ще осъществява плащанията и неговия правен сrатут.

6)

Организационна сrруктура на разплащателното звено и подчинените му админисrративни единици
(месrни офиси, отговарящи за основателността на плащанията и др.)

Отговорите следва да съдържат подробносrи в следните аспекти:

в)

определяне на отговорносrите на служителите на базата на организационни схеми и служебни
характерисrики;

r)
д)

разпределяне на функциите, в т. ч. и даване на разрешения и осъщесrвяване на плащания,
съхранение на данните и финансова отчетносr;

инсrитуция за вътрешен финансов контрол и ревизии, която следва да функционира като единица
за независима оценка при осъществяването на преглед на действието на звената за вътрешен
контрол във ведомството, осъществяващо плащания и в подчинените му звена, отговарящи за
разрешителните и контрола на плащанията;

е)

2.

процедури за докладване на ръководсrвото и наблюдение.

Контрол, предшесrващ пла·щанията
а)

Преглед на съответсrвието на исканията за плащания с регламентите в областта на
селскосrопанската политика (следва да се провери въпросника за всяка схема, за да се гарантира

спазването на всички реглщенти, наличието н,а необходимите документи, както и доказателсrва за

извършената работа)

6)

Проверка дали исканията за плащания постъпват от получатели, които имат право на това, че
исканата сума е изчислена при подходящ курс и е вярна, придружена с нужната документация.

в)

Осигуряване на извършването само на разрешени плащания, и гарантиране, че всички такива
плащания ще бъдат осъщесrвени

r)

Окончателно одобряване на плащанията на подходящо админисrративно ниво преди тяхното
извършване.

3.

Контрол, последващ плащанията

а)

Проверете дали дейността по вътрешния контрол (отделите за вътрешен финансов контрол и
вътрешна ревизия) се извършва в съответсrвие с необходимите планове и методи за контрол.

6)

Проверете дали извършваната дейносr се записва правилно

в)

Проконтролирайте дали службата за вътрешен контрол оценява адекватността и ефективността на
ведомствата, осъществяващи плащания и под чинените им звена на базата на разпоредбите за
вътрешния контрол.

r)
4.

Определете сътрудничесrвото с външни инсrитуции за финансова ревизия и с други партньори

Контрол на счетоводсrвото при извършването на транзакции

а)

Проверете дали тези транзакции, които водят до плащания се записват:

•

бързо

•

точно

•

в подходящи срокове
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б)

Това означава всички точки от декларацията за извършени разходи, която се изпраща до
Европейската комисия, да бъдат правилно попълнени и месечно да се извършва засичане между
месечната декларация, вътрешните баланси и други записи .

в)

Убедете се, че разполагате с крайните срокове за запис на извършените плащания

r)

Осигурете спазването на тези срокове и подготовката на баланс, за да може да се представи
декларацията до Комисията в съответствие с изискуемите срокове

д)

Определете организация, която да извършва проверка на декларациите, независимо от
процедурите в йерархията на институцията, която извършва плащанията

е)

Установете контакти с висши институции за външна ревизия и получаването на резултатите от
техните ревизии върху дейността на звената, извършващи плащания.

5.

Други

Определете дали функциите по наблюдението се извършват ефективно и дали те
включват оценка на изпълнението на целите на съответната пазарна схема.
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