Легенда:

ЗДФИ – Закон за държавната финансова инспекция
ППЗДФИ - Правилник за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция
ОП – обществена/и поръчка/и
АУАН – акт за установяване на административно нарушение

Посоченият номер е номерът от списъка в
Обектът, в който е извършена финансовата инспекция.
началото на справката.
Информация за резултатите от извършена финансова инспекция за публикуване на Интернет страницата на АДФИ

Номерът на доклада.

Доклад №
XXXX
XXXXXXXX
Проверени задачи:
Всяка финансова инспекция се осъществява по
1. …
конкретни задачи.
2. …
3. …
4. …
Проверено е европейско финансиране - пише се когато е приложимо
Информация дали финансовата инспекция е
Установени нарушения (общо брой ... ) на:
провелярала средства от фондове и програми
- чл. ....... ал. ....... от
Изброени са установените от
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - пише се когато е приложимо

Установени

Забележка:

Брой
съставени
актове за
начет

Вреди

Брой
съставени
АУАН*

Възстановени

Брой
проверени
ОП

Брой установени
Стойност на
непроведени /
проверените ОП
неоснователно
без ДДС
проведени ОП

Стойност на
непроведените /
неоснователно
проведени ОП без
ДДС

XXXXXXXX

финансовите инспектори нарушения на

Стойност
на
нормативни
разпоредби,
както и техният
Брой проверени
Нецелево разходвани средства в лева
проверените
договори брой.
договори с ДДС
Установени

Възстановени

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

* АУАН се съставя, когато: за съответното нарушение е в правомощията на органите на АДФИ да съставят АУАН; нормативно установеният срок за съставяне на АУАН не е изтекъл; законодателството предвижда административно наказание за нарушение на нормативната

При ОП най-тежките
нарушения са
Финансовите инспектори
непроведените
При установяване
на от извършена финансовасъставят
акт
начет за на Интернет страницата
Информация
за резултатите
инспекция
заза
публикуване
на АДФИили
неоснователно
административни
противоправно причинените
проведените процедури за
нарушения финансовите
вреди при конкретно определени
XXXXXXXX ОП. Когато възложителят
инспектори
съставят
в чл. 21 от ЗДФИ случаи, при това
Проверени
задачи:
избира по-леката вместо
само, когато извършват проверка
1. …АУАН. Броят АУАН са
предвидената от
повече от броя
в обектите по чл.4, т.1-3 от ЗДФИ.
2. …
законодателя процедура, е
нарушения, когато за
При
констатирани
други
вреди
те
3. …
налице неоснователно
едно нарушение са
правят предложения за търсене
4. …
проведена ОП, която също
отговорни повече от едно
на отговорност от виновните лица
Проверено е европейско финансиране - пише се когато е приложимо
се проверява от
лице.
по общия исков ред.
Установени нарушения (общо брой ... ) на:
финансовите инспектори.
- чл. ....... ал. ....... от
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - пише се когато е приложимо
Брой
съставени
АУАН*
Установени

Стойността е

Забележка:

Брой
съставени
актове за
начет

Вреди

Брой
проверени
ОП

Брой установени
Стойност на
непроведени /
проверените ОП
неоснователно
без ДДС
проведени ОП

Доклад № XXXXXXXX

Стойността е в лева
и без ДДС съгласно
законодателството
в областта на
обществените
поръчки.

Неусвоени
средства.

Стойността е
в лева.
Стойност на
непроведените /
неоснователно
проведени ОП без
ДДС

Брой проверени
договори

Възстановени

Стойност на
проверените
договори с ДДС

Нецелево разходвани средства в лева

Установени

Общият брой

Стойността е в лева

Общият брой

включително
установените
неоснователно
проведени.

законодателството в
областта на
обществените
поръчки.

извършена
проверка на
изпълнението.

Възстановени

Общият размер на
средствата, които са
разходвани не за
целите, за които са
предоставени.

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

Предприетите
18,
19 и 20 от
ЗДФИ и чл. 29 и
34 от ППЗДФИ.

лева за
с ДДС.
договори,
коитозаконодателството
е
* АУАН се съставя,вкогато:
съответното нарушение е в правомощията на органите
на АДФИ
да съставят АУАН;инормативно
АУАН не ена
изтекъл;
предвижда административно наказание за нарушение на нормативната
мерки по чл.
без ДДС установеният
съгласно срок за съставяне на
проверени
ОП,

