СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
И ПРОКУРАТУРАТА
Днес, 01.08.2002г. Министерство на финансите, Агенцията за държавен
вътрешен финансов контрол /АДВФК/, представлявана от Директора Гинка
Драганинска от една страна и Прокуратурата на Република България, Върховна
касационна прокуратура /ВКП/, представляване от Зам.-главния прокурор и
ръководител на ВКП Христо Манчев, от друга страна
с цел повишаване ефективността на взаимодействието между Агенцията
за държавен вътрешен финансов контрол и органите на прокуратурата при
предотвратяването и борбата с престъпността и корупцията при управлението и
разходването на публичните средства;
като отчитат взаимния интерес от сътрудничество и взаимодействие в
тази област, зачитайки независимостта си
и на основание чл. 8, ал. 1, т. 17 от Закона за държавния вътрешен
финансов контрол /ЗДВФК/ се споразумяха за следното:
Чл. 1 /1/ При упражняване на правомощията си по чл. 119, ал. 1, т. 3 от
Закона за съдебната власт /ЗСВ/, органите на прокуратурата издават
постановление, в което определят конкретния обект, подлежащ на проверка,
включен в обхвата на държавния вътрешен финансов контрол по чл. 4, ал. 1 и
ал. 2 от ЗДВФК.
/2/ Постановлението се изпраща до директора на АДВФК за предприемане
на действия по компетентност.
/3/ Постановлението съдържа въпросите и периода, които следва да
бъдат проверени от органите на агенцията.
/4/ Въз основа на постановлението по ал. 1, директорът на АДВФК възлага
със заповед извършването на извънпланов вътрешен одит.
Чл. 2 /1/ За резултатите от извършения извънпланов вътрешен одит
директорът на агенцията или директорът на съответната териториална дирекция
на агенцията уведомяват писмено органите на прокуратурата, като изпращат
заверено копие от констатациите, ведно с доказателствата към тях по
въпросите, посочени в прокурорското постановление по чл. 1, ал. 1.
/2/ Ако при извършване на проверката по въпросите от прокурорското
постановление одиторският екип е потърсил имуществена отговорност по чл. 29
от ЗДВФК, на съответният директор изпраща и екземпляр от акта за начет,
ведно с приложените доказателства.
Чл. 3 След приключване на вътрешен одит, при наличие на данни за
престъпление заверено копие от констатациите от одитния доклад или
екземпляр от акта за начет, ведно със събраните доказателства се изпращат на
органите на прокуратурата от директора на АДВФК или директора на
съответната териториална дирекция на агенцията.

Чл. 4 /1/ Директорът на агенцията или директорът на съответната
териториална дирекция уведомяват органите на прокуратурата за получени по
време на вътрешния одит сигнали за извършени престъпления.
/2/ Съответният директор изпраща на органите на прокуратурата по
компетентност получените сигнали по ал. 1 след запознаване с резултатите от
извършения одит.
Чл. 5 /1/ Прокуратурата ежегодно предоставя на АДВФК информация във
вид на справка за движението на преписките по изпратените актове за начет.
/2/ Информацията по ал. 1 се предоставя след писмено искане на
директора на агенцията или директор на териториална дирекция на АДВФК до
съответната прокуратура.
Чл. 6 /1/ При необходимост от запознаване със следствени и други
материали от значение за контролната дейност по чл. 11, ал. 1, т. 6 от ЗДВФК,
директорът на АДВФК или директор на териториална дирекция на АДВФК
изпраща до органите на прокуратурата писмено искане.
/2/ В искането се посочват обектът, лицата и периодът, за които се търси
информация, както и вътрешният одитор, който ще се запознае с материалите
по ал.1.
Чл. 7 АДВФК и Прокуратурата си обменят друга информация от взаимен
интерес, която не представлява държавна тайна или няма забрана за
предоставянето й от закон или друг нормативен акт.
Чл. 8 АДВФК и Прокуратурата участват чрез свои представители в
квалификационни мероприятия, организирани от двете страни по въпроси от
значение за държавния вътрешен финансов контрол.
Чл. 9 Споразумението може да се изменя след постигане на съгласие
между двете страни, в писмена форма.
Страните се задължават да доведат до знанието на длъжностните лица
съдържанието на настоящото споразумение и да следят за спазването му.
Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

