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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Примерен списък на видовете разходи, които програмата ще финансира за дейности, 

извършвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 515/97: 

а) всички разходи за инсталиране и поддръжка на постоянната 

техническа инфраструктура, осигуряваща на държавите членки ресурси 

за логистика, автоматизация на работата и ИТ за координиране на 

съвместни митнически операции и други оперативни дейности; 

б) възстановяване на пътни и дневни разходи, както и други 

обезщетения, когато е целесъобразно, на представителите на държавите 

членки и когато е целесъобразно, на представителите на трети държави, 

участващи в мисии на Общността, в съвместни митнически операции, 

организирани от или съвместно с Комисията, както и в курсове за 

обучение, в специални срещи и в срещи за подготовка и оценка на 

административни разследвания или оперативни действия, извършвани от 

държавите членки, когато същите са организирани от или съвместно с 

Комисията; 

в) разходите, свързани с придобиването, проучването, разработката и 

поддръжката на компютърна инфраструктура (хардуер), софтуер и 

специализирани мрежови връзки, както и със съответните услуги по 

производство, подкрепа и обучение за целите на извършването на 

дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 515/97, и по-специално 

предотвратяване на измамите и борба с тях; 

г) разходите, свързани с предоставянето на информация, и разходите 

за свързани дейности, позволяващи достъп до информация, данни и 

източници на данни за целите на извършването на дейностите, 

предвидени в Регламент (ЕО) № 515/97, и по-специално предотвратяване 

на измамите и борба с тях; 

д) разходите, свързани с използването на Митническата 

информационна система, предвидени в актовете, приети по силата на 

член 87 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално Решение 2009/917/ПВР относно използването на 

информационни технологии за митнически цели, доколкото тези актове 

предвиждат, че тези разходи са за сметка на общия бюджет на 

Европейския съюз. 

е)  разходите, свързани с придобиването, проучването, разработката и 

поддръжката на съюзните компоненти на общата комуникационна мрежа, 

използвана за целите на буква в).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГА НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата ще бъде следена отблизо въз основа на набор от показатели, предназначени 

за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели 

на програмата, и с цел свеждане до минимум на административната тежест и разходите. 

За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови 

показатели: 

 

Специфична цел 1: Предотвратяване на измамите, корупцията и всички други 

незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, и борба с тях. 

Показател 1: Подкрепа на предотвратяването на измамите, корупцията и всички 

други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на ЕС, и на борбата 

с тях. Тази подкрепа се измерва чрез: 

1.1: Степен на удовлетвореност от дейностите, организирани и 

(съ)финансирани по линия на програмата. 

1.2: Процент на държавите членки, получаващи подкрепа всяка година от 

програмата. 

 

Специфична цел 2: Подкрепа на докладването на нередности, включително измами, по 

отношение на споделеното управление и средствата за предприсъединителна помощ от 

бюджета на Съюза. 

Показател 2: Степен на удовлетвореност на потребителите от използването на 

Системата за управление на нередностите. 

 

Специфична цел 3: Предоставяне на инструменти за обмен на информация и подкрепа 

на оперативните дейности в областта на административната взаимопомощ по 

митнически въпроси. 

Показател 3: Брой на случаите на предоставена информация за взаимопомощ и 

брой на подпомаганите дейности, свързани с взаимопомощ. 

 


