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Тази позиция на ЕС се основава на общата позиция за Конференцията по 
присъединяване на България (CONF-BG 2/00) и e според  преговорните принципи, 
приети на Конференцията (CONF-BG 14/00), а именно: 
 
“ - всяка гледна точка, изразена от която и да е от страните относно глава от 
преговорите, по никакъв начин няма да предопредели позицията, която може да 
бъде взета по други глави; 
 
 - споразумения - дори частични - постигнати по време на преговорите по главите, 
разгледани последователно, няма да бъде считано за крайно до постигане на 
цялостно споразумение.” 
 
ЕС подчертава важността за България от придържане към Споразумението за 
асоциацииране, както и към Партньорство за присъединяване, които представляват 
основни елементи от пред-присъединителната стратегия. ЕС окуражава България 
да продължи процеса на приемане на законодателството и неговото ефективно 
прилагане. 
 
ЕС припомня, че България, в позициите си CONF-BG 4/01, 46/02 и 48/02 ADD 25, 
приема влязлото в сила към 30 юни 2002 законодателство, и декларира 
способността си да го приложи до присъединяването. ЕС отбелязва 
допълнителната информация, осигурена от България (CONF-BG 44/01, 82/01 и 
47/02) относно системите за ДВФК, външен одит, пред-присъединителните и 
бъдещи финансирания от страна на ЕС, както и защитата на финансовите интереси 
на ЕС. 
 
ЕС подчертава важността за България да продължи тясното сътрудничество с 
органите на Общността, за да бъдат осигурени, при приемането, добро финансово 
управление, прозрачност и контрол върху използването на фондове на ЕС, както и 
защитата на финансовите интереси на ЕС. 
 
Относно ДВФК, ЕС отбелязва изготвянето на Закона за изменение и допълнение на  
ЗДВФК, приет от правителството на 22 август 2002г., който в момента е в 



Народното събрание. Законът, който се очаква да бъде приет през октомври 2002г., 
подобрява функционалната независимост на АДВФК, установява функцията на 
предварителния финансов контрол в рамките на разпоредителите с бюджетни 
кредити и премахва практиката на частично финансиране на АДВФК от глоби, 
наложени на одитираните обекти. ЕС също така отбелязва сформирането през юли 
2002г. на Съвет за ДВФК с цел подпомагане на развитието и прилагането на 
политиките по ДВФК в обществения сектор. Съветът се състои от министри, 
председателя на Сметната палата и директора на АДВФК. ЕС отбелязва по-нататък 
приемането и влизането в сила през май 2001г. на Правилник за прилагането на 
ЗДВФК. ЕС отбелязва, че Указания за изграждане на системите за финансово 
управление и контрол в разпоредителите са приети от АДВФК през юли 2001г. ЕС 
отбелязва, че АДВФК, която е централно отговорна за вътрешния одит в България, 
е делегирала вътрешни одитори в 12 министерства и 27 общини. ЕС отбелязва,че 
българската страна е поела ангажимент да делегира вътрешни одитори в 
останалите 4 министерства до края на септември 2002г. ЕС отбелязва по-нататък 
приемането на Наръчника за контрол върху процедурите по обществените поръчки 
и Инструкциите за дейността на делегираните вътрешни одитори, общите правила 
за извършване на вътрешния одит и превантивния контрол. ЕС отбелязва 
разписанието на работата през 2002г., за създаването на Наръчници в областта на 
ДВФК със съответните одитни пътеки, за контрол на пред-присъединителните и 
бъдещи финансирания от страна на ЕС. ЕС приканва България да продължава да 
информира ЕС относно напредъка в приемането на тези документи, което да 
позволи адекватно прилагане на системите на ДВФК в България. 
 
Относно административния капацитет, ЕС отбелязва информацията относно 
нивото на личния състав в централното и регионалните звена на АДВФК и 
дейностите по обучаване на персонала на ДВФК. 
 
Относно комбинацията от задачите в рамките на АДВФК, ЕС отбелязва, че АДВФК 
не осъществява функции, свързани с криминални разследвания и, че в случаи, 
когато са налице данни за престъпление, АДВФК предава тези данни на органите 
на Прокуратурата. 
 
Във връзка с външния одит, ЕС отбелязва, че Законът за Сметната палата е одобрен 
на 4 декември 2001г. ЕС констатира, че проектозаконът осигурява съответствие на 
дейностите на СП с международно приетите и съобразени с ЕС стандарти за 
външен одит, обхваща одити на дейности, финансирани от ЕС и подобрява 
механизма за прилагане на последваща процедура от Парламента в резултат на 
докладите на СП. ЕС констатира приемането на вторично законодателство, целящо 
да подобри връзката между СП и Парламента, както и между СП, АДВФК и Главна 
прокуратура. 
 
ЕС отбелязва приемането на Националните Стандарти за Външен Одит през април 
2002 г. и настоящото изготвяне на Наръчник за одит за прилагане на тези 
стандарти. 
 



ЕС насърчава България да продължи усилията си с цел контролиране на мерките, 
свързани със средствата на ЕС и я приканва към стриктно съблюдаване на всяка 
бъдеща промяна във финансовата система на ЕС с цел адаптиране на собствените 
си механизми, ако е необходимо. Необходимо е да се вземат предвид модулите за 
контрол, изработени от Страните-членки в сътрудничество с Комисията в рамките 
на Инициативата за Съвместен Одит за подобряване на националната 
административна система за събиране на собствените ресурси на ЕС. Освен това, 
ЕС подчертава в този смисъл важността за България от осигуряване на навременен 
фискален контрол и ефективна митническа администрация. 
 
Във връзка с пред-присъединителното и бъдещо финансиране от ЕС, ЕС отбелязва 
българските планове за приемане в рамките на 2002 г. на няколко Наредби, 
свързани с контролните мерки на пред-присъединителното и бъдещо финансиране 
от ЕС, между които Наредбата за сертификация (ще бъде приета октомври 2002 г.) 
и Наредбата за оценка на риска (ще бъде приета декември 2002 г.). ЕС, също така, 
отбелязва ангажимента на България да създаде до края на 2002 г. Наръчници за 
одит и одитна пътека, свързани с ФАР и ИСПА. Във връзка с ролята на АДВФК в 
одитиране на проектите по ИСПА, ЕС отбеляза, че вътрешните одитори от АДВФК 
са делегирани да одитират агенциите по ИСПА. 
 
ЕС отбелязва прехвърлянето на управление на САПАРД системата в България, 
което решение бе взето на 14 май 2002 г. ЕС, също така, отбелязва, че Наръчниците 
за одит и одитна пътека за Агенция САПАРД са разработени като част от процеса 
на акредитация. 
 
ЕС подчертава, че правилното използване, контролиране, мониторинг и оценка на 
средствата на ЕС ще представлява ключов индикатор за способността на България 
да прилага acquis в сферата на финансовия контрол. 
 
Във връзка със защитата на финансовите интереси на ЕС, ЕС отбелязва, че 
България понастоящем е в процес на установяване на подходяща институция, която 
да бъде контактно звено за сътрудничество със съответните европейски органи, 
отговорни за защита на финансовите интереси на ЕС и че тази институция се 
очаква да бъде сформирана най- късно до края на 2002 г.    
 
   
ЕС приканва България да осигури изграждането на административния капацитет, 
необходим да прилага acquis в тази област, включително изграждането на 
капацитет на българските органи прилагащи правото и съдебната власт да работят 
по случаи, в които финансовите интереси на ЕС са засегнати. По време на първият 
етап на Прегледа на СИГМА на системата на ДВФК в България се отбеляза, че са 
необходими по-нататъшни усилия за да се повиши съгласуваността и 
задълбочеността на институционалната реформа. ЕС отбелязва, че втората фаза на 
Прегледа на СИГМА, който ще се състои в началото на 2003г. ще предостави по-
нататъшна информация  по въпросите идентифицирани през първата фаза.  
 



* * * 
 

ЕС отбелязва, че на този етап тази преговорна глава не изисква по-нататъшни 
преговори. Мониторинга на напредъка на уеднаквяването със и прилагането на 
acquis ще продължи по време на преговорите и по-конкретно по отношение на 
ДВФК, външния одит, контролните мерки свързани с присъединяването към ЕС и 
бъдещото финансиране и защитата на финансовите интереси на ЕС. Крайната 
оценка на съответствието на българското законодателство, структура и политики с 
acquis и неговото прилагане може единствено да бъде направено на по-късен етап 
на преговорите. 
 
Специално внимание трябва да се обърне на връзките между настоящата и други 
преговорни глави, именно Земеделие, Данъци, Статистика, Регионална политика и 
координация на структурните инструменти, Митнически съюз, Бюджетни и 
финансови разпоредби. В допълнение към всяка информация, която ЕС изисква за 
преговорите по тази глава и която ще бъде предоставена на конференцията , ЕС 
приканва България да осигури редовно, детайлна писмена информация на Съвета 
по присъединяването за напредъка във уеднаквяването със и прилагането на acquis. 
 
ЕС също ще наблюдава отблизо по време на развитието на преговорите, новостите 
засягащи условията които са постигнати по споразуменията по тази глава. 
 
С оглед казаното по-горе, ЕС може да се върне към тази глава в подходящ момент. 
 
В допълнение ЕС напомня че може да се приеме ново acquis между 1.07.2002 и 
завършването на преговорите. 
 
 
 
 
_________________ 
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