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ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
(CONF-BG 4/01, CONF-BG 44/01)
България би искала да се позове на своята Преговорна позиция по Глава 28 “Финансов
контрол” (CONF-BG 4/01), както и на Общата позиция на Европейския съюз по Глава
28 “Финансов контрол” (CONF-BG 22/01) и да предостави допълнителна информация
по някои въпроси от финансово контролната област.
I.

ВЪНШЕН ОДИТ

Относно приемането на нов Закон за Сметната палата:
След приключване на дебатите в Народното събрание, Комисията по бюджет и
финанси даде положително становище по проекта на Закон за Сметната палата. Въз
основа на това становище Народното събрание прие на 20 ноември 2001 г.
проектозакона на първо четене. На него не бяха направени съществени предложения за
промени в проектозакона. Законът ще бъде приет на второ четене най-късно до 7
декември 2001 г. До края на същата година се предвижда законът да влезе в сила.
Наръчникът за външен финансов одит, който се изготвя в момента, ще бъде одобрен
най-късно до юни 2002 г.
II.

ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Относно Указанията за изграждане и функциониране на системи за финансово
управление и контрол и на вътрешни одитни звена при разпоредителите:
Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) започна проверка за
изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол
(СФУК) в рамките на разпоредителите. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от Закона за
държавния вътрешен финансов контрол (ЗДВФК), на 3 септември 2001 г. АДВФК
изиска информация от всички първостепенни разпоредители и областни управители за
напредъка по изграждането на СФУК.
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От анализа на получената информация беше установено, че всички първостепенни
разпоредители са започнали да разработват правила и процедури (под формата на
правилници, заповеди, инструкции и пр.) за изграждане на СФУК. Правилата и
процедурите отразяват специфичните функции на съответния разпоредител.
Въз основа на направения анализ, АДВФК ще разработи в началото на 2002 година
подробни Указания за изграждането и функционирането на СФУК и на вътрешни
одитни звена в рамките на първостепенните разпоредители, а където е необходимо, и в
разпоредителите от по-ниска степен. Процесът на изграждане на вътрешни одитни
звена ще бъде финализиран до края на юни 2002 година. АДВФК ще даде препоръки и
ще постави крайни срокове за изграждането на вътрешни одитни звена.
Съгласно Постановление на Министерския съвет No 8 от 17 януари 2001 г.
изпълнение на държавния бюджет на Република България, в момента има
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. До този момент 9 от тях
изградили функциониращи СФУК. Освен това, 18 от 28-те областни управители
изградили СФУК в рамките на своите администрации.
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На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол и
Одитния план на АДВФК за 2002 г., всички публични разпоредители със средства,
включени в плана, ще бъдат проверени относно това как прилагат Указанията за
изграждане и функциониране на СФУК.
Относно защитата на финансовите интереси на Общността:
•

Правна сила на доказателствата, събрани от разследващите органи на ЕС в
резултат на извършени съвместни проверки:

ЗДВФК предвижда, че всяка съвместна проверка трябва да бъде последвана от одитен
доклад. Събраните в резултат на съвместната проверка доказателства следва да бъдат
включени в одитния доклад. Одитните доклади имат правна сила/стойност, определена
от българското законодателство.
• Процедури по възстановяване на изгубени суми, както и на средства, които при
присъединяване към ЕС ще станат собствени ресурси на ЕС:
По време на одита одиторът проверява дали има недължимо платени или изгубени
суми. Тези суми могат да бъдат както средства от бюджета, така и средства на ЕС. При
установяване на недължимо платени или изгубени суми, това се отразява подробно в
констатациите в одитния доклад.. АДВФК има правомощия да налага пълна
имуществена отговорност, която води до пълно възстановяване на тези суми.
Същата процедура се прилага и в случай на възстановяване на средства, които при
присъединяването към ЕС ще станат собствени ресурси на Общността.
*

*
*

Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат временно
затворени на базата на съществуващото acquis.
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Ако възникне необходимост от включване на нови елементи на acquis, България
признава възможността за отваряне на допълнителни преговори преди края на
Междуправителствената конференция.
________________
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