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Настоящите насоки относно процедурите на разследване, прилагани от персонала на
OLAF, са насоките, предвидени в член 17, параграф 8 и съображение 18 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Те представляват вътрешни правила, които се
прилагат от всички служители на OLAF, за да се гарантира, че разследванията на
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) се извършват по съгласуван и
последователен начин.
Всички разследващи дейности се провеждат при пълно спазване на Договорите на
ЕС, Хартата на основните права на ЕС, законодателството на ЕС и настоящите
Насоки относно процедурите на разследване, прилагани от персонала на OLAF.
Всички разследващи дейности се провеждат обективно и безпристрастно, което
гарантира справедливост на процедурите в съответствие с най-високите
професионални стандарти, и при пълно спазване на правата на всички засегнати
лица.

ГЛАВА I
ПОДБОР

Член 1. Общи положения
1.1
По време на етапа на подбор отделът за подбор и оценка на разследванията
анализира информация от интерес за евентуално разследване, и предоставя
становище на генералния директор дали следва да бъде открито разследване или
случай на координация или случаят следва да бъде отхвърлен.

Член 2. Входяща информация
2.1
Всяка информация от интерес за евентуално разследване на OLAF, получена
от член на персонала, незабавно се препраща на Регистъра. Ако информацията не е
свързана с текущо разследване или случай на координация, тя се препраща на
Регистъра не по-късно от 5 работни дни след получаването ѝ или, ако информацията
е получена по време на мисия, в рамките на 5 работни дни от завръщането в
службата.
2.2
Информацията, получена устно от персонала, следва да се документира в
писмена бележка и да се препрати на Регистъра в съответствие с тези срокове.

Член 3. Друга информация
3.1
Когато OLAF по своя собствена инициатива събере информация от интерес за
евентуално разследване, тя се препраща на Регистъра.
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Член 4. Обработване на информацията
4.1
При получаване на информация Регистърът обозначава информацията с OF
номер към съответния случай на OLAF. Информацията от интерес за евентуално
разследване се препраща на отдела за подбор и оценка на разследванията във
всички случаи.
4.2
Отделът за подбор и оценка на разследванията взема решение дали
информацията е свързана със случай на OLAF и, ако прецени, че това е така,
включва информацията в съответния случай на OLAF.
4.3
По отношение на друга информация от интерес за евентуално разследване
отделът за подбор и оценка на разследванията създава нови номера на случаи на
OLAF (OF номера) и включва информацията в тези случаи.

Член 5. Процес на подбор
5.1
Когато е необходимо, отделът за подбор и оценка на разследванията се
свързва с източника на информацията и със съответната институция, орган, служба
или агенция на ЕС, за да получи пояснение и допълнителна документация във
връзка с първоначалната информация. Освен това отделът следва да се свърже със
съответните източници, с които OLAF разполага. Когато е необходимо да се събере
допълнителна информация в подкрепа на процеса на подбор, отделът за подбор и
оценка на разследванията inter alia:
a. събира информация в рамките на оперативни заседания,
б. снема показания от всички лица, които са в състояние да предоставят
съответна информация,
в. извършва мисии за установяване на фактите в държавите членки,
г. прави справка с информацията в базите данни, поддържани от институциите,
органите, службите или агенциите на ЕС.
5.2
Когато източникът е лице, подаващо сигнал, отделът за подбор и оценка на
разследванията го уведомява в 60-дневен срок за необходимото време за
предприемане на подходящо действие.
5.3
Отделът за подбор и оценка на разследванията представя становище на
генералния директор за откриване или отхвърляне на даден случай. Становището за
откриване на разследване или случай на координация се основава на това дали
информацията попада в обхвата на компетентността за действие на OLAF, дали
информацията е достатъчна, за да обоснове откриването на разследване или случай
на координация, и дали тя попада в рамките на определените от генералния
директор приоритети на политиката на разследване (IPP).
5.4
Когато се оценява дали OLAF е компетентна да предприеме действия, се
вземат под внимание съответните регламенти, решения, междуинституционални
споразумения и други правни инструменти на ЕС, свързани със защитата на
финансовите интереси на ЕС и на всеки друг интерес на ЕС, чиято защита е от
компетентността на OLAF. Когато се оценява дали информацията е достатъчна, за да
обоснове откриването на разследване или случай на координация, се взема под
внимание надеждността на източника и достоверността на твърденията. Цялата
информация, събрана по време на етапа на подбор, се взема под внимание при
обосновката дали да се открие разследване или случай на координация.
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Член 6. Решение на генералния директор
6.1
След проучване на цялата съответна информация и становището, представено
от отдела за подбор и оценка на разследванията, генералният директор решава дали
да открие разследване или случай на координация или да отхвърли случая.
6.2
Генералният директор възлага разследванията или случаите на координация
на отговорния отдел.
6.3
Когато е необходимо, генералният директор може да възложи случай на
разследващ отдел, различен от отговорния отдел, или на специален разследващ
отдел, създаден за тази цел. Такива мерки следва да се предприемат, когато
естеството на случая налага това или когато съществува нужда от ресурси.

Член 7. Информация относно отхвърлени случаи
7.1
Отделът за подбор и оценка на разследванията може да уведоми източника на
информацията за решението на генералния директор да отхвърли случая.
7.2
Когато е необходимо, отделът за подбор и оценка на разследванията
уведомява институцията, органа, службата, агенцията на ЕС или националния орган
за решението на генералния директор да отхвърли случая.
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ГЛАВА II
РАЗСЛЕДВАНИЯ И СЛУЧАИ НА КООРДИНАЦИЯ

Член 8. Общи положения
8.1
Целта на разследването е да се установи дали е налице измама, корупция или
друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на ЕС или дали са
налице сериозни въпроси, свързани с изпълнението на служебните задължения и
представляващи неизпълнение на задълженията, които подлежат на дисциплинарно
или наказателно производство, от страна на членове, длъжностни лица или други
служители на институции, органи, служби и агенции на ЕС.
8.2
Когато е необходимо, дадено разследване може да е свързано както с
подозрения за измама, корупция или друга незаконна дейност, която засяга
финансовите интереси на ЕС, така и със сериозни въпроси, свързани с изпълнението
на служебните задължения, от страна на членове, длъжностни лица или други
служители на институции, органи, служби и агенции на ЕС.
8.3
Целта на случая на координация е да се подпомагат държавите членки при
координацията на техните разследвания и свързани дейности за защита на
финансовите интереси на ЕС.
8.4
Разследванията се провеждат без прекъсване и без необосновано забавяне с
оглед повишаване на тяхната ефикасност и ефективността на препоръките.
8.5
Цялата информация или доказателства, независимо дали са разобличаващи
или оправдаващи, събрани в хода на разследвания или случаи на координация, се
събират и документират надлежно и в подходяща форма. Всички събрани
доказателства следва да са от значение за предмета на разследването и да са
събрани за целите на разследването.
8.6
Всички разследващи действия трябва да се провеждат при пълно спазване на
правата на засегнатите лица, включително на правилата за защита на данните и
процесуалните гаранции и правата, приложими по отношение на разследвания на
OLAF.
8.7
Поверителността на събраната информация се спазва във връзка с интересите
на засегнатите лица и неприкосновеността на разследването. По-специално по време
на разследването се спазва поверителност във връзка със самоличността на
информаторите и лицата, подаващи сигнали, доколкото това не противоречи на
интересите на разследването.
8.8
Генералният директор се уведомява незабавно, в случай че
евентуален конфликт на интереси в който и да е момент от случая.

възникне
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Член 9. Предварителни действия
9.1
Разследващият отдел извършва предварително проучване на информацията,
събрана или получена по време на процеса на подбор, за да установи какви
действия за разследване или координация са необходими.
9.2
Разследващият отдел уведомява възможно най-бързо членове, длъжностни
лица или други служители на институции, органи, служби и агенции на ЕС за това,
че евентуално могат да бъдат засегнати от откриване на разследване. Това
уведомление се отлага, когато предоставянето на такава информация би попречило
на разследването.
9.3
Разследващият отдел уведомява възможно най-бързо съответната институция,
орган, служба или агенция на ЕС, когато стане ясно, че членове, длъжностни лица
или други служители могат да бъдат въвлечени в разследване. Когато дадено
разследване касае член, председател или високопоставено длъжностно лице на
институция, орган, служба или агенция на ЕС, уведомлението на съответната
институция, орган, служба или агенция на ЕС следва да се извърши на подходящо
равнище или, когато е необходимо да се гарантира поверителността, чрез
алтернативни канали. В извънредни случаи генералният директор може да вземе
решение да отложи уведомлението на съответната институция, орган, служба или
агенция на ЕС.
9.4
Когато е необходимо, разследващият отдел уведомява съответната отговорна
институция, орган, служба или агенция на ЕС за решението на генералния директор
да открие разследване или случай на координация.
9.5
Когато е необходимо, разследващият отдел следва да уведоми източника на
информацията за решението на генералния директор да открие разследване или
случай на координация.
9.6
Когато е необходимо, разследващият
съответните разследващи или съдебни органи.

отдел

привлича

в

разследването

9.7
Когато наличните доказателства не сочат наличието на измама, корупция или
друга незаконна дейност, засягаща финансовите или други интереси на ЕС и/или
сериозни въпроси, свързани с изпълнението на служебните задължения, и не се
налага извършването на допълнителни разследващи действия, се изготвя
окончателен доклад с цел генералният директор да може да вземе решение за
приключване на разследването.
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Член 10. Случаи на координация
10.1 Разследващият
отдел
оказва
пълното
необходимо
съдействие
на
административните, полицейските и съдебните органи на държавите членки и си
сътрудничи с националните органи за координиране на техните разследвания и
други свързани дейности.
10.2 В рамките на случай на координация разследващият отдел оказва съдействие
и има принос към разследванията, които се провеждат от компетентните национални
органи. Отделът улеснява събирането и обмена на доказателства и осигурява
взаимодействие между съответните компетентни органи в хода на разследването.
10.3 Разследващият отдел не провежда дейности за разследване по случаи на
координация. При все това той оказва пълното необходимо съдействие на държавите
членки при провеждането на техните разследвания, като улеснява:
a. събирането на документи и информация във всякакъв формат, които могат да
бъдат използвани като доказателства,
б. събирането на доказателства в рамките на оперативни срещи,
в. снемането на показания от всички лица, които са в състояние да предоставят
съответна информация,
г. вземането на проби за научни изследвания.
10.4 Ако в хода на случай на координация възникне необходимост OLAF да
трансформира случая в разследване, разследващият отдел представя на отдела за
подбор и оценка на разследванията искане за решение за прекласифициране на
случая. Отделът за подбор и оценка на разследванията проучва предложението за
прекласифициране и предоставя становище на генералния директор, който взема
решение на тази основа.
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Член 11. Разследване
11.1 Разследващият отдел събира доказателства чрез използване на inter alia
следните средства:
a. събиране на документи и информация във всякакъв формат, които могат да
бъдат използвани като доказателства,
б. събиране на доказателства в рамките на оперативни срещи,
в. снемане на показания от всички лица, които са в състояние да предоставят
съответна информация,
г. провеждане на мисии за установяване на фактите в държавите членки,
д. вземане на проби за научни изследвания,
е. провеждане на събеседвания със засегнати лица или свидетели,
ж. извършване на инспекции на помещения,
з. извършване на проверки на място (Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на
Съвета),
и. извършване на операции в областта на цифровата криминалистика,
й. провеждане на разследващи мисии в трети държави.
11.2 Служителите в разследващия отдел извършват следните разследващи
дейности при представяне на писмен документ от генералния директор, който
удостоверява тяхната самоличност и длъжност, както и дейността за разследване,
която са упълномощени да извършат:
a.
б.
в.
г.
д.

събеседвания със засегнати лица или свидетели,
инспекции на помещения,
проверки на място,
операции в областта на цифровата криминалистика,
провеждане на разследващи мисии в трети държави.

11.3 Когато разследващият отдел счита, че са необходими предпазни
административни мерки за защита на финансовите интереси, той уведомява
съответната институция, орган, служба или агенция на ЕС.
11.4 Когато разследващият отдел установи необходимост от сигнализиране в
Системата за ранно предупреждение (СРП), той отправя искане за сигнализиране
към съответния отдел за политика на OLAF.
11.5 Разследващият отдел изготвя необходимата документация за информиране на
Надзорния съвет относно продължителността на разследванията съгласно член 7,
параграф 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.
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Член 12. Проверка за законосъобразност по време на разследването
12.1 Когато разследващият отдел предвижда да се извърши разследваща дейност,
която изисква разрешение от генералния директор в съответствие с член 11.2,
разследващият отдел представя искане за извършване на предложената
разследваща дейност на отдела за подбор и оценка на разследванията.
12.2 Отделът за подбор и оценка на разследванията проучва законосъобразността,
нуждата от и пропорционалността на предложената разследваща дейност и
представя становище на генералния директор, който взема решение на тази основа.
12.3 Когато разследващият отдел предвижда да се извърши разследваща дейност
извън текущия обхват на разследването, той представя искане за разширяване на
обхвата до отдела за подбор и оценка на разследванията. Отделът за подбор и
оценка на разследванията проучва законосъобразността,
нуждата от и
пропорционалността на предложената разследваща дейност и представя становище
на генералния директор, който взема решение на тази основа.
12.4 Когато разследващият отдел предложи разделяне или сливане на даден
случай, той представя искане за разширяване на обхвата до отдела за подбор и
оценка на разследванията. Отделът за подбор и оценка на разследванията проучва
законосъобразността, нуждата от и пропорционалността на предложената
разследваща дейност и предоставя становище на генералния директор, който взема
решение на тази основа.
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Член 13. Инспекции на помещения на ЕС
13.1 Разследващият отдел може да извършва инспекции на помещенията на
институциите, органите, службите или агенциите на ЕС във всеки момент от
разследването.
13.2 Разследващият отдел уведомява генералния секретар или равностоен орган
на съответната институция, орган, служба или агенция на ЕС, когато възнамерява да
извърши инспекция на нейните помещения. Разследващият отдел представя
предложеното уведомление на отдела за подбор и оценка на разследванията заедно
с искането си за разрешение за предложената инспекция.
13.3 Когато е необходимо, преди извършването на инспекция на помещенията
разследващият отдел уведомява ръководителя на отдел „Сигурност“ на съответната
институция, орган, служба или агенция на ЕС и отправя искане за съдействие.
13.4 Разследващият отдел извършва инспекцията в присъствието на съответния
член, длъжностно лице или друг служител на въпросната институция, орган, служба
или агенция на ЕС. Когато е необходимо, инспекцията може да се извърши в
отсъствието на съответния член, длъжностно лице или друг служител; в такъв
случай присъства друг член на персонала или служител на отдел „Сигурност“ на
съответната институция, орган, служба или агенция на ЕС.
13.5 По време на инспекцията на помещения служителите от разследващия отдел
могат да имат достъп до всякаква информация, съхранявана от съответната
институция, орган, служба или агенция на ЕС, включително, inter alia, до копия от
електронни данни, копия от частни документи (включително медицински данни),
когато те могат да бъдат от значение за разследването. Оригиналните документи
следва да бъдат иззети, когато съществува риск да бъдат подправени или
унищожени.
13.6 Служителите от разследващия отдел могат да отправят искания за
информация от членовете, длъжностите лица или другите служители на съответната
институция, орган, служба или агенция на ЕС в хода на инспекцията.
13.7 Служителите от разследващия отдел, които участват в извършването на
инспекцията, изготвят доклад за предприетите дейности по време на инспекцията и
изискват от участниците да подпишат доклада. Когато е необходимо, на участниците
се предоставят копия от доклада. Когато обаче това е в интерес на разследването,
копията от доклада от инспекцията следва да бъдат предоставени на по-късен етап.
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Член 14. Проверки на място
14.1 Съответният национален орган се уведомява своевременно за проверката на
място, която ще бъде извършена, и за предмета, целта и правното основание за
проверката. Когато това се изисква съгласно националното законодателство,
икономическият оператор се уведомява за проверката на място, която ще бъде
извършена.
14.2 Проверката на място следва да бъде извършена в сътрудничество с
компетентния национален орган. В проверката на място могат да участват
длъжностни лица на националните органи или тя може да бъде извършена съвместно
от OLAF и компетентния национален орган.
14.3 Когато е необходимо, експерти, които не са членове на персонала на OLAF,
могат да подпомагат служителите на разследващия отдел, които извършват
проверките на място. Тези експерти представят сертификати за експертен опит и се
включват в писмения документ, посочен в член 11.2, с който им се разрешава да
оказват съдействие във връзка с проверката на място.
14.4 Служителите на разследващия отдел, които извършват проверката на място,
се уверяват, че имат достъп до помещенията на икономическия оператор и до
съответните доказателства при същите условия като инспекторите на националния
орган и в съответствие с националното законодателство.
14.5 Служителите на разследващия отдел могат
икономически оператори в хода на проверка на място.

да

снемат

показания

от

14.6 Служителите на разследващия отдел, които извършват проверката на място,
изготвят доклад за предприетите дейности по време на проверката на място. От
участващите национални инспектори и съответния икономически оператор се
изисква да подпишат доклада. Докладът включва всички факти и подозрения, които
са били констатирани по време на проверката на място. Докладът се изготвя в
съответствие с приложимите национални правила на съответната държава членка.
Копия от доклада за проверката на място се предоставят на националния орган и,
когато е необходимо, на съответния икономически оператор.
14.7 Проверки на място могат да се извършват по отношение на икономически
оператори, различни от пряко засегнатите оператори, когато е наистина необходимо
да се съберат съответни доказателства, с които те разполагат.
14.8 Проверки на място могат да се извършват по отношение на икономически
оператори в трети държави и в помещенията на международни организации въз
основа на действащи правни разпоредби.
14.9 В разследвания, засягащи членове, длъжностни лица или други служители на
институции, органи, служби или агенции на ЕС, проверки на място могат да се
извършват по отношение на икономически оператори, когато е необходимо да се
съберат съответни доказателства, с които те разполагат.
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Член 15. Операции в областта на цифровата криминалистика в
рамките на инспекции или проверки на място
15.1 Операциите в областта на цифровата криминалистика могат да се извършват в
рамките на инспекции или проверки на място в съответствие с принципите на
необходимост и пропорционалност. Операциите в областта на цифровата
криминалистика, проведени в рамките на проверки на място, се извършват в
съответствие с националните правни разпоредби.
15.2 Операциите в областта на цифровата криминалистика следва да се
предшестват от предварително определяне на съответните цифрови носители.
Експерти на OLAF в областта на цифровата криминалистика придружават
разследващия отдел и провеждат операцията в областта на цифровата
криминалистика. Експертите в областта на цифровата криминалистика изготвят
доклад за операциите в областта на цифровата криминалистика, който се прилага
към доклада за инспекцията или проверката на място. От участниците в операцията
в областта на цифровата криминалистика се изисква да подпишат доклада за
операцията в областта на цифровата криминалистика.
15.3 Проучването и анализът в областта на цифровата криминалистика на данните,
събрани по време на операцията в областта на цифровата криминалистика, са
ограничени до извличане на данните, които са необходими и са от значение за
съответното разследване.
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Член 16. Събеседвания
16.1 Разследващият отдел може да проведе събеседване със засегнати лица или
свидетели по всяко време в хода на разследването.
16.2 Когато се провежда събеседване със свидетел, поканата за събеседването се
изпраща в съответствие със срока на предизвестието по член 9, параграф 2 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Разследващият отдел го информира за
неговото право да не свидетелства срещу себе си. Освен това лицето се уведомява,
че може да използва официален език на ЕС по свой избор. Ако свидетелят е
длъжностно лице или друг служител на ЕС, разследващият отдел може да проведе
събеседването на официален език на ЕС, който свидетелят владее отлично.
Длъжностните лица и другите служители също така се уведомяват, че са длъжни да
сътрудничат на разследването на OLAF.
16.3 Разследващият отдел позволява на свидетеля да одобри протокола от
събеседването или да представи забележки.
16.4 Ако по време на събеседването стане ясно, че свидетелят всъщност е
засегнато лице, събеседването се прекратява. Лицето се уведомява, че ще бъде
третирано като засегнато лице, уведомява се за неговите права и при поискване му
се предоставя копие от предишните му показания.
16.5 Когато разследващият отдел възнамерява да проведе събеседване със
засегнато лице, той изпраща покана за събеседването в съответствие със срока на
предизвестието по член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.
Разследващият отдел информира засегнатото лице за неговото право да не
свидетелства срещу себе си и за неговото право да му съдейства лице по негов
избор. Освен това лицето се информира, че може да използва официален език на ЕС
по свой избор. Ако свидетелят е длъжностно лице или друг служител на ЕС,
разследващият отдел може да проведе събеседването на официален език на ЕС,
който свидетелят владее отлично. Длъжностните лица и другите служители също
така се уведомяват, че са длъжни да сътрудничат на разследването на OLAF.
16.6 Ако със засегнато лице преди това е било проведено събеседване като
свидетел, разследващият отдел по никакъв начин не използва предишните му
показания срещу него.
16.7 Разследващият отдел позволява на засегнатото лице да одобри протокола от
събеседването или да представи забележки и му предоставя копие от протокола от
събеседването. Когато обаче това е в интерес на разследването, копието от
протокола от събеседването може да бъде предоставено на по-късен етап.
16.8 Разследващият отдел може да вземе решение да проведе събеседване чрез
видеоконференция, ако това е в интерес на ефективността и пропорционалността.
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Член 17. Разследващи мисии в трети държави
17.1
Разследващият отдел може да провежда разследващи мисии в трети държави,
когато доказателствата, необходими за установяване дали е налице измама,
корупция или друга незаконна дейност, не са на разположение в държавите членки.
Тези разследващи мисии се провеждат в съответствие с всички съответни правни
разпоредби.
17.2
друга
a.
б.
в.
г.

Мисиите в трети държави могат да бъдат свързани с измами, корупция или
незаконна дейност в следните области:
митници,
традиционни собствени ресурси,
изразходване на средства на ЕС,
изразходване на средства на ЕС чрез международни организации или
финансови институции или фондове, управлявани от институция, орган,
служба или агенция на ЕС.

17.3 Разследващите мисии следва да се провеждат със съгласието
сътрудничеството на компетентните органи на съответната трета държава.

и

17.4 Когато е необходимо, служителите на разследващия отдел снемат показания
или провеждат събеседвания с лица, които разполагат със съответна информация, в
хода на разследваща мисия в трета държава.
17.5 Служителите на разследващия отдел, които участват в провеждането на
разследваща мисия, изготвят доклад за предприетите дейности по време на мисията,
и на участниците се предоставя копие от доклада.
17.6 Преди провеждането на разследваща мисия във връзка с митници или
традиционни собствени ресурси разследващият отдел следва да изпрати официално
съобщение до съответните държави членки, с което ги информира за предложената
разследваща мисия. Когато е необходимо, от държавите членки следва да бъде
поискано да предоставят информация или данни във връзка с разследвания въпрос.
17.7 Разследващите мисии във връзка с митници или традиционни собствени
ресурси следва да включват служители на разследващия отдел и длъжностни лица
от съответните държави членки. По време на разследващата мисия следва да се имат
предвид също нуждите на онези държави членки, които не участват в разследващата
мисия, но са заинтересовани от разследвания въпрос.
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Член 18. Възможност за представяне на мнение
18.1 След приключването на разследването и преди изготвянето на заключенията,
в които се назовава поименно засегнатото лице, разследващият отдел уведомява
това лице за фактите, свързани с него, и го приканва да представи мнение относно
тези факти. Това мнение може да бъде представено в рамките на събеседване или в
писмен вид.
18.2 Поканата до засегнатото лице да представи становището си се изготвя и му се
изпраща в съответствие с условията и в срока на предизвестието по член 9,
параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.
18.3 Когато е необходимо да се запази поверителността на разследването или на
национално съдебно производство, упражняването на правото на засегнатото лице
да представи мнение относно фактите, свързани с него, може да се отложи. Когато
засегнатото лице е член, длъжностно лице или друг служител на институция, орган,
служба или агенция на ЕС, упражняването на правото на представяне на мнение
може да бъде отложено със съгласието на генералния секретар или на равностоен
орган.
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Член 19. Окончателен доклад и предложени препоръки
19.1 Окончателният доклад се изготвя след приключване на всички дейности и
следва да включва всички констатации и заключения, установени в хода на случая
на разследване или координация.
19.2 В окончателните доклади се посочват извършените разследващи дейности и
събраните доказателства в хода на разследващите дейности или дейностите по
координация и резултатите в рамките на случай на координация. Включва се правен
анализ на установените факти и, когато това е възможно, се определят сумите,
които следва да бъдат възстановени, или чието неправомерно изразходване трябва
да се предотврати. Освен това в окончателните доклади се анализират събраните
доказателства и се представят заключения във връзка с наличието или не на
измама, корупция или друга незаконна дейност, която засяга финансовите или други
интереси на ЕС, и/или сериозни въпроси, свързани с изпълнението на служебните
задължения. Заключенията се основават на безпристрастна и обективна оценка на
всички събрани доказателства.
19.3 В окончателните доклади също така се посочват предприетите действия за
гарантиране на спазването на процесуалните гаранции (включително защита на
данните) и правата на засегнатите лица и се описва всяко мнение, предоставено от
засегнатите лица във връзка със засягащите ги факти.
19.4 Окончателните доклади се одобряват и подписват от отговорното разследващо
лице, ръководителя на отдела и директора на съответната разследваща дирекция.
19.5 Разследващата дирекция предлага на генералния директор да отправи
препоръки въз основа на констатациите и заключенията от случая на разследване
или съответно на координация.
19.6 Когато разследването установи, че на територията на държава членка може
би е извършено престъпление, разследващата дирекция предлага на генералния
директор да отправи препоръки за действия, които да бъдат предприети от
съдебните органи на държавите членки.
19.7 Когато разследването установи, че може би е извършено дисциплинарно
нарушение, разследващата дирекция предлага на генералния директор да отправи
препоръки за дисциплинарни мерки, които да бъдат предприети от съответната
институция, орган, служба или агенция на ЕС.
19.8 Когато разследването установи сума, която следва да бъде възстановена или
чието неправомерно изразходване трябва да се предотврати, разследващата
дирекция предлага на генералния директор да отправи препоръки за действия,
които да бъдат предприети от съответната институция, орган, служба или агенция на
ЕС или компетентен орган на държавата членка.
19.9 Когато разследването установи необходимост от предприемане на свързано
със случая административно действие, разследващата дирекция предлага на
генералния директор да отправи препоръки за административни мерки, които да
бъдат предприети от съответната институция, орган, служба или агенция на ЕС.
19.10 Когато разследването констатира слабости в системите за управление или
контрол или в правната рамка, разследващата дирекция уведомява съответния отдел
за политика на OLAF, който следва при необходимост да изготви предложения за
действия, които да бъдат предприети от съответната институция, орган, служба или
агенция на ЕС. Дирекцията за политика предоставя всяко такова предложение на
17
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отдела за подбор и оценка на разследванията за становище, въз основа на което
генералния директор взема решение.
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ГЛАВА III
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЛУЧАЯ

Член 20. Общи положения
20.1 Отделът за подбор и оценка на разследванията проучва окончателния доклад
заедно с предложените препоръки и решението за приключване на случая с цел да
предостави становище на генералния директор.
20.2 Целта на прегледа е да се гарантира законосъобразността, необходимостта от
и пропорционалността на дейностите, предприети по време на случая на
разследване или координация, и спазването на правата на засегнатите лица по
време на цялата процедура на разследване.

Член 21. Окончателен преглед
21.1 Разследващата дирекция предоставя на отдела за подбор и оценка на
разследванията окончателния доклад за преглед, предложение за препоръки и
решение за приключване заедно с всички необходими документи, включително
придружителни бележки и писма.
21.2 Отделът за подбор и оценка на разследванията проверява дали
разследващият отдел е спазил правните изисквания, включително правата и
процесуалните гаранции на засегнатите лица и изискванията за защита на данните,
и
извършва
преглед
на
законосъобразността,
необходимостта
от
и
пропорционалността на предприетите разследващи дейности. Освен това отделът за
подбор и оценка на разследванията проверява дали предложените препоръки и
решението за приключване на случая са обосновани в съответствие с констатациите
от случая на разследване или координация.
21.3 Отделът за подбор и оценка на разследванията представя становище относно
окончателния доклад, предложените препоръки и предложеното решение за
приключване на случая, въз основа на което генералният директор взема решение.
21.4 Преди да издаде отрицателно становище относно окончателния доклад,
предложените препоръки и/или решението за приключване на случая, отделът за
подбор и оценка на разследванията дава възможност на разследващата дирекция да
преразгледа представените документи.
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Член 22. Решение за приключване на случая и отправяне на
препоръки
22.1 Разследванията или случаите на координация се приключват единствено с
решение на генералния директор.
22.2 Генералният директор може, въз основа на констатациите от разследване или
съответно случай на координация, да отправи препоръки за действия, които да
бъдат предприети от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС или от
държавите членки.
22.3 Генералният директор може да поиска от отговорната институция, орган,
служба или агенция на ЕС или от компетентния орган да докладва в определен срок
за предприетите действия за изпълнение на препоръките и за крайния резултат от
всяко съдебно, дисциплинарно или финансово действие.
22.4 Когато е необходимо, генералният директор може да предостави информация
за резултатите от разследването на OLAF на международни организации или на
орган на трета държава.

Член 23. Изисквания за информация и предаване
23.1 Разследващият отдел уведомява засегнатото лице в срок от 10 работни дни от
издаването на решението на генералния директор да приключи случай, по който не
са били открити доказателства срещу засегнатото лице. Във всички други случаи
разследващият отдел следва, когато е необходимо, да уведоми засегнатото лице за
решението на генералния директор да приключи случая.
23.2 Разследващият отдел следва, когато е необходимо, да уведоми източника на
информация за решението на генералния директор да приключи случая.
23.3 Когато генералният директор приключи разследване или случай на
координация, разследващият отдел предава окончателния доклад заедно с
препоръките, ако има такива, на отговорната институция, орган, служба или агенция
на ЕС.
23.4 Когато генералният директор приключи с препоръки разследване или случай
на координация, разследващият отдел предава окончателния доклад и препоръките
на компетентния съдебен или друг национален орган или на компетентната
международна организация.
23.5 Когато генералният директор приключи без препоръки разследване или
случай на координация, разследващият отдел при необходимост предава
окончателния доклад на компетентния съдебен или друг национален орган или на
компетентната международна организация.
23.6 Разследващият отдел изготвя необходимите документи, за да уведоми
Надзорния съвет относно предаването на свързана със случая информация на
националните съдебни органи на държавите членки.
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ГЛАВА IV
МОНИТОРИНГ И СЪДЕЙСТВИЕ

Член 24. Общи положения
24.1 По време на етапа на мониторинг разследващият отдел при поискване оказва
пълното необходимо съдействие на компетентните органи.
24.2 По време на етапа на мониторинг разследващият отдел проследява напредъка
по изпълнението на препоръките и документира резултата от предприетите действия
от компетентните органи във връзка с препоръките.

Член 25. Оказване на съдействие на компетентните органи
25.1 При поискване разследващият отдел оказва пълното необходимо съдействие
на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС или държавите членки във
връзка с действия, предприети в резултат на препоръките, включително чрез
предоставяне на:
a. конкретни документи, които са посочени в окончателния доклад, но не са
включени при предаването на доклада,
б. допълнителна информация, която е поискана във връзка с изпълнението на
препоръките, когато е необходимо,
в. разрешението за служителите на OLAF да се явяват като свидетели в съдебни
производства или да съдействат за получаване на разрешение за длъжностни
лица на други институции, органи, служби или агенции на ЕС да се явяват
като свидетели,
г. съдействие за снемане на имунитета съгласно Протокола за привилегиите и
имунитетите, когато компетентни национални органи откриват наказателно
производство във връзка с действия на длъжностни лица на институции,
органи, служби или агенции на ЕС, извършени в качеството им на длъжностни
лица,
д. експертни консултации по искане на държавите членки.
25.2 Когато искането за съдействие е свързано с възстановяване на средства на ЕС
или с действия за предотвратяване на неправомерно изразходване на такива
средства, разследващият отдел представлява OLAF в административни процедури със
службите на Европейската комисия (включително състезателни процедури,
процедури по уравняване на счетоводни сметки, заявления REM/REC и искания за
отписване на дължими суми).
25.3 Когато искането за съдействие е свързано със съдебни или дисциплинарни
действия във връзка с препоръките, разследващият отдел съдейства за снемане на
имунитета, осигуряване на правни консултации и преводи.
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Член 26. Мониторинг на изпълнението на препоръките
26.1 Разследващият отдел осъществява ежегоден мониторинг на изпълнението на
препоръките от съдебен, дисциплинарен и финансов характер, отправени към
институции, органи, служби и агенции на ЕС и държави членки.
26.2 Разследващият отдел може да поиска информация от съответната институция,
орган, служба и агенция на ЕС или държава членка относно предприетите действия
във връзка с отправените препоръки.
26.3 Разследващият отдел може да извършва справки в информационните системи,
в които институциите, органите, службите и агенциите на ЕС и държавите членки
отбелязва предприетите действия във връзка с отправените препоръки.
26.4 Разследващият отдел осъществява мониторинг на необходимостта да се
отложи предоставянето на информация на субектите на данни и при необходимост
извършва необходимите уведомления.

Член 27. Документиране на финансови, съдебни и дисциплинарни
резултати
27.1 Разследващият екип документира предприетите действия във връзка с
отправените препоръки, напредъка по тях и резултатите от тях в системата на OLAF
за управление на случаи.
27.2 Когато е необходимо, разследващият отдел уведомява институциите,
органите, службите или агенциите на ЕС за крайния резултат от националните
съдебни производства и уведомява отговорния отдел за политика на OLAF за целите
на Системата за ранно предупреждение.
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ГЛАВА V
ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 28.
28.1 Настоящите Насоки относно процедурите на разследване, прилагани от
персонала на OLAF, заменят указанията на OLAF за персонала във връзка с
процедурите на разследване, които влязоха в сила на 1 февруари 2012 г.
28.2 Настоящите Насоки относно процедурите на разследване, прилагани от
персонала на OLAF, влизат в сила на 1 октомври 2013 г.

Брюксел,
18 септември 2013 г.

Giovanni KESSLER
Генерален директор
на OLAF
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РЕЧНИК
 Разрешение [член 12]
Разрешението е съгласието, предоставено от генералния директор на служителите
на разследващия отдел, други членове на персонала на OLAF или експерти, с което
им се разрешава да провеждат или да съдействат за разследващите дейности,
изброени в член 11.2.
 Мандат [работна форма]
Мандатът е писменият документ, с който генералният директор оправомощава
служителите на разследващия отдел, други членове на персонала на OLAF или
експерти да провеждат или да съдействат за разследващите дейности, изброени в
член 11.2. Служителите на разследващия отдел, другите членове на персонала на
OLAF или експертите представят мандата, когато провеждат или съдействат за тези
разследващи дейности.
 Подлежащи на възстановяване суми [член 19]
Подлежащата на възстановяване сума е разход на ЕС, за който в рамките на
разследване или случай на координация е установено, че е извършен неправомерно,
и който следва да се възстанови от бенефициерите, националните управляващи
органи или разплащателните агенции (чрез директно възстановяване, прихващане,
приспадане, отмяна на поети задължения, приключване на програма, уравняване на
счетоводни сметки и т.н.).
Подлежащата на възстановяване сума също така е сумата на традиционните
собствени ресурси, за която в рамките на разследване или случай на координация е
установено, че не е била платена, и която следва да се възстанови от
икономическите оператори или да се начисли на държавите членки заради тяхната
небрежност или липса на дължима грижа.


Суми, чието неправомерно изразходване трябва да се предотврати
[член 19]
Тези суми включват всички разходи на ЕС, установени по време на случаи на
разследване или координация, чието неправомерно изразходване е било
предотвратено.
 Случай [член 1]
Случаят е рамката, в която OLAF обработва информация от интерес за евентуално
разследване; включително подбора и проучването на такава информация и
мониторинга на изпълнението на препоръките във връзка с такава информация.
Всички случаи, обработвани от OLAF, се обозначават с номер на случай на OLAF
(OF номер).
 Конфликт на интереси [член 8]
Член 11a от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.
 Отхвърлен случай [член 5/7]
Отхвърленият случай представлява случай, в който генералният директор е взел
решение, че информацията от интерес за евентуално разследване не отговаря на
критериите за откриване на разследване или случай на координация.
 Доказателства [членове 8—11/14/17/14/23]
Доказателство е всичко, което има отношение към фактите в разследването.
Доказателствата се събират по време на разследването с цел установяване на
фактите и могат да бъдат разобличаващи или оправдаващи. Доказателствата
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включват inter alia информация, документи, доклади, записи,
изображения, цифров криминалистичен анализ и научен анализ.

показания,

 Разширяване на обхвата на случай [член 12]
Разширяването на обхвата на случай представлява решение на генералния
директор, с което се разрешава предприемането на разследващи дейности, които
попадат извън обхвата на решението за откриване на случая на разследване или
координация.
 Мисия за установяване на фактите [член 5/11]
Мисиите за установяване на фактите са мисии, провеждани от OLAF в държавите
членки с цел събиране на информация или доказателства, при които не се изисква
участието на компетентните органи на държавите членки или използването на
разследващите правомощия на OLAF.
 Сигнализиране [член 11]
За справка вж. Решение на Комисията относно Системата за ранно предупреждение
за ползване от разпоредителите с бюджетни средства на Комисията и на
изпълнителните агенции.
 Информатор [член 8]
Информаторът е физическо лице, което предоставя на OLAF информация от интерес
за евентуално разследване.
 Информация от интерес за евентуално разследване [член 1]
Информацията от интерес за евентуално разследване е цялата информация,
получена от OLAF, или информацията, събрана по собствена инициатива на OLAF,
която може да бъде взета под внимание във връзка с откриването на разследване
или случай на координация, и която подлежи на анализ посредством процедурата
на подбор.

Събеседвания [член 16]
Събеседването представлява официален разговор със засегнато лице или свидетел
с цел получаване на доказателства от значение за дадено разследване, който
винаги надлежно се документира.
 Приоритети на политиката на разследване (IPP) [член 5]
Приоритетите на политиката на разследване (IPP) се приемат ежегодно от
генералния директор в рамките на контекста на годишния план за управление и в
тях се определят критериите на политиката за откриване на случаи на разследване
или координация.
 Правни разпоредби [член 17]
Правните разпоредби са свързани с приложимите правни правила или
договорености, съгласно които OLAF извършва своите разследващи дейности.
Правните разпоредби обхващат всички съответни Договори и законодателни актове
на ЕС, включително регламенти, решения, междуинституционални споразумения и
споразумения, сключени с трети държави, включително споразумения, които
съдържат разпоредби относно сътрудничество и административна взаимопомощ.
Правните разпоредби също така включват съответните административни
договорености, сключени с компетентните органи в трети държави, международни
организации или договарящи се страни; както и договорености с компетентните
органи на държавите членки, институциите, органите, службите или агенциите на
ЕС.


Становище [член 5/12/20/21]
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Насоки относно процедурите на разследване, прилагани от персонала на OLAF
Становището представлява консултация по свързани с даден случай въпроси, което
се предоставя на генералния директор от отдела за подбор и оценка на
разследванията.
 Проверка на място [член 11/14/15]
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета.
 Препоръка [член 19—27]
Препоръките са предложения на генералния директор за действия, които да бъдат
предприети от съответните институции, органи, служби или агенции на ЕС или
компетентните органи на държавите членки, въз основа на констатациите от случай
на OLAF по разследване или координация.
 Регистър [член 2]
Регистърът е част от отдела за управление на работния поток при разследване.
Регистърът обозначава с референтни номера всички документи, които се
обработват от OLAF, включително номера на случаи на OLAF (OF номера), и също
така отговаря за сканирането и процеса на управление на документи.
 Източник на информация [член 5/7/9/23]
Източник, който предоставя на OLAF информация от интерес за
разследване. Източникът може да бъде институция, орган, служба или
ЕС, държава членка, трета държава или международна организация.
източникът може да бъде лице, подаващо сигнал, или информатор.
може да предоставя информация анонимно.

евентуално
агенция на
Освен това
Източникът

 Показания [член 5/10/11/14/17]
Показанието е писмен запис на доказателства от значение за дадено разследване,
предоставени от лице в рамките на случай на OLAF.
 Лице, подаващо сигнал [член 5/8]
Лице, подаващо сигнал, е длъжностно лице на ЕС, което предоставя информация
на OLAF във връзка с факти, които водят до предположение за наличието на
евентуална незаконна дейност или сериозно нарушение, свързани с изпълнението
на служебните задължения, както е предвидено в член 22a от Правилника за
длъжностните лица на Европейските общности.
 Свидетел [член 11/16]
Свидетелят е физическо лице, което предоставя доказателства от значение за
дадено разследване.
 Писмен документ [член 11/14]
Писменият документ е официален инструмент на генералния директор, с който се
разрешава и се възлага провеждането на разследващите дейности, описани в член
11.2 от Насоките относно процедурите на разследване, прилагани от персонала на
OLAF.
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