ПРИКЛЮЧИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА
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Име на инспектирания обект
"Аудиовидео Орфей" ЕАД, гр.София
"Балкангаз 2000" АД, гр. Ботевград
"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, Община Разград
„Газ-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Държавно горско стопанство "Стара река", с. Стара река, Област Сливен към "Югоизточно държавно предприятие"
Дирекция ,,Управление на собствеността и социални дейности" на МВР, гр. София
"Електроразпределение Юг" ЕАД, гр. Пловдив
Изпълнителна агенция по околна среда
"Кинтекс" ЕАД
Кметство Труд
„Костинбродгаз“ ООД, гр. Костинброд
"Многопрофилна болница за активно лечение- Белене" ЕООД, гр. Белене
„Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ АД, гр. Враца
"МБАЛ - Елин Пелин" ЕООД, гр.Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД, гр. Трявна
„Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково“ АД
Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново
Министерство на икономиката
Народно читалище „Мита Стойчева 1900“, с. Обединение
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност”, гр. Варна
Национален център за трансфузионна хематология
Община Айтос
Община Брегово
Община Ветово
Община Ветово
Община Върбица
Община Габрово
Община Гоце Делчев
Община Грамада
Община Джебел
Община Добрич
Община Дряново
Община Етрополе
Община Златарица
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Община Ивайловград
Община Кайнарджа
Община Карнобат
Община Кирково
Община Козлодуй
Община Крушари
Община Куклен
Община Кула
Община Кърджали
Община Кюстендил
Община Мизия
Община Мирково
Община Неделино
Община Омуртаг
Община Петрич
Община Плевен
Община Поморие
Община Попово
Община Провадия
Община Раднево
Община Радомир
Община Родопи
Община Сапарева баня
Община Септември
Община Симитли
Община Сливен
Община Сливен
Община Сливен
Община Средец
Община Стамболово
Община Стара Загора
Община Стражица
Община Стражица
Община Струмяни
Община Струмяни
Община Суворово
Община Сунгурларе
Община Съединение
Община Тетевен
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76
77
78
79
80
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82
83
84
85
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87
88
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90
91
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93
94
95

Община Тополовград
Община Търговище
Община Хайредин
Община Хасково
Община Царево
Община Ценово
Община Червен бряг
Община Шумен
Община Ямбол
Община Нови пазар
Община Струмяни
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, гр. Варна
"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Костенец" ЕООД, гр. Костенец
Сдружение "Българска федерация по джудо", гр.София
Сдружение "Съюз на глухите в България"
"Ситигаз България" ЕАД
"Тузлушка гора" ЕООД, гр. Антоново
Център за спешна медицинска помощ - Ловеч
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Югозападно държавно предприятие ДП, гр. Благоевград

3

"Аудиовидео Орфей" ЕАД, гр.София
Доклад № ДИ1СФ - 1 / 18.01.2019 г.
1
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при разходването на предоставена държавна помощ от ИА „Национален филмов център“ за филмова продукция „За Методий, глаголицата, кирилицата и българската азбука“, с договор №14Д131ПР/17.04.2015 г., за филмова продукция „Смрадлива приказка“ с договор № 14И115-МК-ПР/20.04.2015 г. и за филмова продукция „Златан Дудов – чужд и свой“ с договор №13Д153/д-ПР/26.11.2014 г., в т. ч. изпълнението на сключените договори.
Установени нарушения (общо брой 0 )

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

3

447 000

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

"Балкангаз 2000" АД, гр. Ботевград
Доклад № ДП1СО-11 / 17.12.2018 г.
2
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2016 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
2. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2016 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
3. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2016 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
4. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2017 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тахното изпълнение;
5. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2017 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
6. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2017 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпълнение.
Установени нарушения (общо брой 2) на:
- чл. 42, ал. 2, т. 5 от ЗОП - 1 брой;
- чл. 194, ал. 1, изр. първо от ЗОП - 1 брой.

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

7

-

601 820

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

19

109 323

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, Община Разград
Доклад № ДП3РЗ-1/29.01.2019 г.
3
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях;
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г.разходи на средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях;
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г.разходи на средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл. 73 ал. 4 от ЗОП /отм./

Брой съставени АУАН*

-

4

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

27

-

3 679 905

„Газ-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

27

2 557 105

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
Доклад №

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

ДП1СО-10/17.12.2018 Г.

4

Проверени задачи:
1.Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в.т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
2.Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в.т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в.т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
4.Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в.т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
5.Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в.т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
6.Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в.т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение.
Установени нарушения (общо брой 2) на:
- чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП
- чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Вреди

Брой съставени АУАН*

2

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

67

2

2 845 410

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
67 764

6

3 494 520

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Доклад № ДИ1СФ - 56 / 03.12.2018 г.
5
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2017 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на два броя скенери за проверка на багаж за затвора в гр. Плевен и затвора в
гр. Враца, обучение на персонала за работа с тях и сервизно обслужване“, обявена с обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с изх. № 11274 от 24.11.2017 г., в т.ч. изпълнението на сключения договор №
12578/21.12.2017 г. със „Сектрон“ ООД и документална обоснованост на извършените разходи.
Установени нарушения (общо брой 0) на:

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

70 000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

69 799

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Доклад № ДИ1СФ - 59 / 17.12.2018 г.
6
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2017 г. обществена поръчка с предмет: „ Доставка на хигиенни, перилни и миещи препарати и материали“, открита с Решение № Л-3024/23.06.2017 г. и изпълнението на
сключения договор.
Установени нарушения (общо брой 2 ) на:
- чл. 15, ал. 1 от Правилник за прилагане на ЗОП

Брой съставени АУАН*

2

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

2 000 000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

1 203 074

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Държавно горско стопанство "Стара река", с. Стара река, Област Сливен към "Югоизточно държавно предприятие"
Доклад № ДИ3СЛ - 10 / 20.12.2018 г.
7
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на изпълнението на сключен договор № 4/11.01.2016 г. с „Искра земя“ ЕООД за добив, транспортиране и продажба на дървесина, в т.ч. съхранение, разходване, отчитане и заплащане на добитата
дървесина за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на изпълнението на сключен договор № 31/14.09.2016 г. с „Ели Лес“ ЕООД за добив, транспортиране и продажба на дървесина, в т.ч. съхранение, разходване, отчитане и заплащане на добитата
дървесина за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;

5

3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на изпълнението на сключен договор № 37/18.10.2016 г. с „Булфорест 2012“ ЕООД за добив, транспортиране и продажба на дървесина, в т.ч. съхранение, разходване, отчитане и заплащане на
добитата дървесина за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
4. Проверка за законосъобразност, свързана с получаването, разходването и отчитането на гориво за моторните превозни средства, собственост на горското стопанство за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;
5. Проверка за законосъобразност на проведени през 2016 г. и в периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 г. инвентаризации на активите и пасивите на горското стопанство и отчитане на резултатите от тях, в т.ч. отчитане на липси от резервни части /летни и зимни
гуми, джанти и резервни ключове/ за моторни превозни средства, собственост на горското стопанство.
Установени нарушения (общо брой 3) на:
- 24, ал. 1 от Закона за обществените поръчки - 3 бр.

Брой съставени АУАН*

3

Вреди

Установени
548

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

2

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС

-

5

188 380

Нецелево разходвани
средства в лева

Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Дирекция ,,Управление на собствеността и социални дейности" на МВР, гр. София
Доклад № ДИ1СФ-3/05.02.2019 година
8
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на сключен с ,,Микст Сорсис” ЕООД договор № 578500-6889/01.11.2017 г. с предмет: ,,Консултиране и разработване на модел за оптимизиране и устойчиво развитие на администрацията, осъществяваща материално-техническото
осигуряване на структурите на МВР и социалното обслужване на служителите на МВР”, в т. ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и изпълнението на сключения договор.
Установени нарушения (общо брой 1) на:
- чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

1

35 000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
35 000

1

35 000

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

"Електроразпределение Юг" ЕАД, гр. Пловдив
Доклад № ДП2ПД-2/12.02.2019 г.
9
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за строителство във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, сключените договори и тяхното изпълнение;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за доставки във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, сключените договори и тяхното изпълнение;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и тяхното изпълнение;
4. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет : "Закупуване на нови лицензи, осигуряване на поддръжка, разработване на допълнителни
функционалности или промяна на съществуващи, както и свързаните с това услуги за консултации и обучения за софтуера за управление на енергийни данни еCount“, с уникален номер в РОП:00143-2017-0015;
5. Проверка за законосъобразност на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Разработка, доставка, инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на софтуерно осигуряване за
криптирана комуникация по PL и GPRS/3G комуникационните канали на съществуваща система за дистанционно отчитане на електроенергия – SIMS“, с уникален номер в РОП: 00143-2017-0025.
Установени нарушения (общо брой 65) на:
- чл. 33 ал. 2 от ЗОП
- чл. 106 ал. 1 от ЗОП ( 18 броя)
- чл.106, ал.3 от ЗОП ( 17 броя)
- чл.112, ал.6 от ЗОП ( 2 броя)
- чл.112, ал.4 от ЗОП ( 2 броя)
- чл.141, ал.12 от ЗОП ( 4 броя)
- чл.29, ал.2 от ЗОП
- чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП ( 2 броя)
- чл.54, ал.8 отППЗОП ( 3 броя)
- чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл.24, ал.1, т.1 от ЗОП ( 2 броя)
- чл.51, ал.1, т.2 от ППЗОП-(2 броя)
- чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП
- чл.34, ал.1 от ЗОП

6

- чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП-2 (броя)
- чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл.24, ал.1, т.8 от ППЗОП
- чл.24, ал.1, т.6 от ППЗОП
- чл.17, ал.1 от ЗОП ( 3 броя)

Брой съставени АУАН*

12

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

26

3

63873947

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
1749039

21

2126459

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Изпълнителна агенция по околна среда
Доклад № ДИ1СФ - 6 / 01.03.2019 г.
10
Проверени задачи:
1.Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложената през 2017 г. обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на
докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ по три обособени позиции с УИН 00740-2017-0006, открита с решение № 20/25.08.2017 г.
Установени нарушения (общо брой 4) на:
- чл. 24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗОП
- чл. 51, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на ЗОП
- чл. 51, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на ЗОП - 2 бр.

Брой съставени АУАН*

4

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

14 126 250

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

"Кинтекс" ЕАД
Доклад № ДИ1СФ - 2/21.01.2019 г.
11
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност при спазване на финансово-стопанската и отчетната дейност на дружеството по отношение на сключени договори за доставка и продажба на стоки със специално предназначение за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2018 г., в т.ч.
договорените цени и етапа на изпълнението им. Проверка за законосъобразност при сключване на договори с „ЕМКО“ ООД и „Аркус“ АД за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2018 г., в т.ч. договорените цени.
Установени нарушения (общо брой 0 )

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
3 871 139

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

35

769 864 588

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Кметство Труд
Доклад № ДИ2ПД - 1 / 25.02.2019 г.
12
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените разходи в изпълнение на нормативни и административни актове, уреждащи финансово-стопанската и отчетна дейност и проверка за прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки за периода от
01.01.2016 г. до 31.12.2018 г.
Установени нарушения (общо брой 3) на:
- чл. 8, ал. 1 от ЗОП (отм.)
- чл. 17, ал. 1 от ЗОП
- чл. 20, ал. 5 от ЗОП
Установен е "индикатор за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

7

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
376

Възстановени
376

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

2

667

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
64 637

2

58 384

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

„Костинбродгаз“ ООД, гр. Костинброд
Доклад № ДП1СО-1/24.01.2019 г.
13
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2016 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
2. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2016 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
3. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2016 г. разходи за услуги, във връзка със спазване на законодателството в областта на обшествените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
4. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2017 г. разходи за строителство, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
5. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2017 г. разходи за доставки, във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
6. Проверка за законосъобразност на отчетени през 2017 г. разходи за услуги, във връзка със спъзване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т. ч. сключените договори и тяхното изпъленние.
Установени нарушения (общо брой 2) на:
- чл.17, ал.1, във връзка с чл.20, ал.3, т.2 във връзка чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 2 броя.

Брой съставени АУАН*

2

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

4

2

121 900

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
104 121

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

"Многопрофилна болница за активно лечение- Белене" ЕООД, гр. Белене
Доклад №ДИ2ПЛ-2 / 26.02.2019 г.
14
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на отчетените разходи за закупени мобилни телефони и тяхното осчетоводяване, в т.ч. от кого са закупени, по чие разпореждане и на кого са предоставени за ползване;
2. Проверка за законосъобразност на извършени плащания, за периода от 01.01.2014 г. до 07.07.2016 г. от д-р Е.И., във връзка със спазване системата за двоен подпис по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. колко плащания са
извършени по този начин, към кои партньори и в какъв размер;
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за горива на служебен автомобил за лични цели, за периода от 01.01.2014 г. до 07.07.2016 г.;
4. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на отчетените разходи за начислени и изплатени средства за работни заплати, осигуровки и др. на д-р П.Л., за периода от 14.06.2012 г. до 07.07.2016 г.;
5. Проверка за законосъобразност на сключването и изпълнението на договор с „Медицински център Бел Медик“ ЕООД, гр. Белене, както и документална обоснованост на плащанията по него;
6. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на отчитането на служебните аванси, получени от д-р Е.И.;
7. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на отчетените разходи за рекламни материали през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.;
8. Проверка за законосъобразност при определянето, начисляването и изплащането на трудовите и извънтрудови възнаграждения на лекари и служители от „МБАЛ-Белене“ ЕООД, гр. Белене, в т.ч. на д-р П. Л., както и изплащане на отпуски, за периода от
01.01.2016 г. до 07.07.2016 г.
Установени нарушения (общо брой 36) на:
- чл. 6, ал.1, т.2 от Наредбата за командировките в страната-30 бр.
- чл.128, т.1 и т.2 от Кодекса на труда
- чл.13, ал.2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 5 бр.

Брой съставени АУАН*

-

15
Проверени задачи:

Вреди
Установени
91 302

Възстановени
13 665

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

3

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС

„Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ АД, гр. Враца

-

6

187 577

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Доклад № ДИ4ВР - 3 / 25.02.2019 г.

8

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2017 г. обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: "Транспортиране и третиране на опасни отпадъци за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца, в
две обособени позции" с № 9071765/21.12.2017 г., в т.ч. изпълненията на сключения договор и плащанията към него.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл. 2, ал. 2 от ЗОП - 1 брой

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

56 000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

2

35 590

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

"МБАЛ - Елин Пелин" ЕООД, гр.Елин Пелин
Доклад № ДИ4СО - 1 / 05.03.2019 г.
16
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно предварително одобрение от Общински съвет- Елин Пелин на договор за наем от 25.01.2017 г. между МБАЛ „Елин Пелин” ЕООД и МБАЛ „Скин Системс” ЕООД;
2. Проверка относно определяне, начисляване и заплащане на разходите за ползването на част от втори етаж в изградената двуетажна масивна сграда за здравни нужди в гр. Елин Пелин предоставен на МБАЛ „Скин Системс” ЕООД с договор за наем от
25.01.2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност при сключването и изпълнението на договорите, посочени в клауза 19 на Договор от 25.01.2017 г. между МБАЛ
„Елин Пелин” ЕООД и МБАЛ „Скин Системс” ЕООД за отдаване под наем на недвижим имот - надстройка с един етаж. хирургично отделение на МБАЛ „Елин Пелин" и асансьор с площ 450 кв.м., представляващ част oт втори етаж в изградена двуетажна масивна
сграда за здравни нужди в гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин, с административен адрес гр. Елин Пелин, ул. „Здравец" № 15, за периода 25.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
Установени нарушения (общо брой ) на:

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

8

285 337

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД, гр. Трявна
Доклад № ДИ2ГБ - 4/15.11.2018 г.
17
Проверени задачи:
1. Проверка на законосъобразност и документална обоснованост на извършени разходи за доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г., в това число спазване режима за възлагане на обществени поръчки,
сключените договори и тяхното изпълнение;
2. Проверка за законосъобразност при получаване, заприходяване, разходване и счетоводно отчитане на дарения през 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършени разходи за заплати и други възнаграждения на персонала през 2017 г.;
4. Проверка и анализ на вземанията и задълженията към 31.12.2017 г. на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, гр. Трявна, в т.ч. просрочените вземания и предприетите действия за тяхното събиране или погасяване.
Установени нарушения (общо брой 25 ) на:
- чл. 24, ал. 4 от Правилник за прилагане на ЗОП
- чл. 15, ал. 1 от Правилник за прилагане на ЗОП - 5 бр.
- чл. 24, ал. 1, т. 6 от Правилник за прилагане на ЗОП - 19 бр.

Брой съставени АУАН*

25

18
Проверени задачи:

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

2

-

3 512 721

„Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково“ АД

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

24

1 893 888

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Доклад № ДИ2ХС - 17 / 14.12.2018 г.

9

Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на извършените разходи за доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - Хасково АД“, за периода от 18.12.2015 г. до 31.12.2016 г., както и счетоводното им отразяване в
счетоводните регистри и редът и начина, по които са определени и планирани необходимите количества и видове лекарствени продукти.
Установени нарушения (общо брой 4 ) на:
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП (отм.) - 3 бр.
- чл. 17, ал. 1 от ЗОП

Брой съставени АУАН*

4

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

1

195 436

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
366 526

4

527 254

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново
Доклад № ДИ2ВТ-3 / 12.02.2019 г.
19
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане през 2018 г. на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изпълнение на консултантска услуга по изпълнение на предпроектни проучвания и изготвяне на
инвестиционен проект във фаза работен проект и изпълнение на авторски надзор по чл.162 от ЗУТ за обект: „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново,
Община Велико Търново“, открита с решение №08-32/03.08.2018 г., изпълнението на сключения договор и плащанията по него.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл.15, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл.26, ал.1, т.1 и във връзка с чл.36, ал.1, т.3 от ЗОП

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

213002

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

245400

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Министерство на икономиката
Доклад № ДИ1СФ - 58 / 10.12.2018 г.
20
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на проведена през 2016 г. обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на информационни събития, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г.;
2. Проверка за законосъобразност на проведена през 2016 г. обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служителите на Министерството на икономиката в страната и чужбина“;
3.Проверка за законосъобразност на проведена през 2016 г. обществена поръчка с предмет: „Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. и
Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орган“;
4. Проверка за законосъобразност на проведена през 2016 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката”, по пет обособени позиции: 1. „Доставка на копирни машини“;
2. „Доставка на принтери“; 3. „Доставка на компютърна техника“; 4. „Закупуване и доставка на преносими компютри (лаптопи)“; и 5. „Закупуване и доставка на шредери“;
5.Проверка за законосъобразност на проведено през 2016 г. публично състезание с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от
лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерство на икономиката”;
6.Проверка за законосъобразност на проведен през 2016 г. вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП по рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили
чрез карти за безналично плащане, за нуждите на Министерство на икономиката”.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл.24, ал. 1, т. 1 от Правилник за прилагане на ЗОП

Брой съставени АУАН*

1

21

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

6

-

2 833 000

Народно читалище „Мита Стойчева 1900“, с. Обединение

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Доклад № ДИ 2 ВТ-4/14.02.2019 г.

10

Проверени задачи:
Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при разходване на предоставена субсидия от държавния и общинския бюджет за периода от 01.01.2016 г. до 31.07.2017 г.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл.3, ал. 1 от Закона за счетоводството
Вреди

Брой съставени АУАН*

-

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Сдружение „Национален алианс за социална отговорност”, гр. Варна
Доклад № ДИ3ВН–1/10.01.2019 г.
22
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност при разходването на субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел, предоставени по реда на чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Проверено е европейско финансиране - държавния бюджет
Установени нарушения (общо брой 3 ) на:
- чл. 4, ал. 1 от Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор - 1 бр.
- чл. 41, ал. 4 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - 1 бр.
- чл. 41, ал. 3 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - 1 бр.
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 1 бр.
Вреди

Брой съставени АУАН*

1

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

15

82 343

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Национален център за трансфузионна хематология
№ДИ1СФ - 5 / 27.02.2019 г.
23
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на комплекти пластмасови сакове /сетове/ за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и
консумативи за 2017 г. за нуждите на Центровете за трансфузионна хематология в страната по 5 обособени позиции“ открита с решение №ОП-141/20.09.2017 г. като открита процедура, както и законосъобразност при сключването и изпълнението на договор по
обособена позиция №1 „Пластмасови сакове /сетове/ за апаратна тромбофреза и компесаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране/непрекъснат цикъл“ с договор № ОП-1-18/10.01.2018 г. с „Антисел България“ ООД, в т. ч. документална
обоснованост на извършените разходи по него. Проверка относно изпълнение на заложеното в обявлението за обществена поръчка изискване за обособена позиция № 1 за предоставяне на два апарата за афереза „Ami CORE”;
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пластмасови сакове /сетове/ за апаратна тромбофреза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато
сепариране /непрекъснат цикъл/“, открита с решение №ОП-49/29.05.2018 г., открита като договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, както и законосъобразност при сключването и изпълнението на договор ОП-4-18/06.06.2018 г. с „Емед Груп“
ЕООД, в т. ч. документална обоснованост на извършените разходи по него.
Установени нарушения (общо брой 2 ) на:
- чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП
- чл. 15, ал. 1 от ППЗОП

Брой съставени АУАН*

2

24
Проверени задачи:

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

2

1

509 750

Община Айтос

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
387 400

2

723 399

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Доклад № ДП3БС - 1 / 21.01.2019 г.

11

1. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с Постановление № 209/18.08.2016 г. на Министерския съвет за обект: „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк „Славеева река“, гр. Айтос и
подобряване на транспортно-комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка“, в т.ч. изпълнението на сключените договори, както и спазването на разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните
финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой 4) на:
- чл.181, ал.8 от ЗОП
- чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл. 43, ал. 1, изр. второ от ЗОП
- чл. 15, ал. 1 от ППЗОП

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

2

-

34 383

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

4

1 600 071

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Брегово
Доклад № ДИ4ВД - 9 / 29.11.2018 г.
25
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност, свързана с отчетените просрочени задължения на общината към 31.12.2017 г., във връзка със спазване на чл. 128, ал. 4 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 1) на:
- чл. 128, ал. 4 от Закона за публичните финанси

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Община Ветово
Доклад № ДИ3РС - 2 / 07.03.2019 г.
26
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на отчетените през 2017 г. и 2018 г. разходи за основен ремонт на улици в Община Ветово, в т.ч. законосъобразното сключване на допълнителните споразумения към договори, изпълнението на
сключените договори и плащанията по тях, както и спазване на законодателството в областта на обществените поръчки.
Установени нарушения (общо брой 1) на:
- чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ЗОП

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

2

-

1 087 614

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

2

589 904

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Ветово
Доклад № ДП3РС - 6 / 13.12.2018 г.
27
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи за бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.56 от Постановление № 380/29.12.2015 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;

12

2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за бюджетни средства за дейностите да зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.48 от Постановление № 374/22.12.2016 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за бюджетни средства за дейностите да зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.44 от Постановление № 332/22.12.2017 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 13 ) на:
- чл.44, ал.9 от ЗОП /отм./ - 3 бр.
- чл.60, ал.1 от ППЗОП /в сила от 15.04.2016 г./ - 1 бр.
- чл.112, ал.1, т.3 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./ - 1 бр.
- чл.185, т.3 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./ - 8 бр.

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

4

-

183 221

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

14

123 783

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Върбица
Доклад № ДП3ШН - 11 / 20.12.2018
28
Проверени задачи:
1.Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС № 192/29.07.2016 г. за реконструкция и рехабилитация на улици в Община Върбица, в т.ч. спазване законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на
сключените договори, както и спазване на разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от Постановление №374/22.12.2016 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
2. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС № 209/18.08.2016 г. за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места в Община Върбица в т.ч. спазване законодателството в областта на обществените
поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазване на разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от Постановление №374/22.12.2016 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3.Проверка за законосъобразност относно спазването на чл.2, ал.2 от Закона за обществените поръчки при провеждането на обществена поръчка № 00965-2017-0001 с предмет: Строително-ремонтни работи за саниране на Детска градина „Кокиче“, с.Бяла река,
Община Върбица.
Установени нарушения (общо брой 8 ) на:
чл.32, ал.1, т.2 от ЗОП - 2 бр.
чл.2, ал.2 от ЗОП - 4 бр.
чл.107, т.2, б."а" от ЗОП - 2 бр.

Брой съставени АУАН*

4

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

4

-

803 992

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

3

752 960

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Габрово
Доклад № ДП 2 Гб-1/15.01.2019 г
29
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 56 от Постановление № 380/29.12.2015 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 48 от Постановление № 374/22.12.2016 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 47 от Постановление № 332/22.12.2017 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой ... ) на:

13

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

3

-

2407000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

4

2888400

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Община Гоце Делчев
Доклад № ДП1БЛ - 4 / 14.12.2018 г.
30
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразното разходване на получените средства с Постановление № 209/18.08.2016 г. на Министерския съвет за изграждане на пристройка на училище "Св. Св. Кирил и Методий" (физкултурен салон) с. Брезница, Община Гоце Делчев, в т.ч.
спазване законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключения договор, както и спазване на разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС №374/22.12.2016 г. за изпълнението на Държавния бюджет на
Република България за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой 0 ) на:

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
3 812

Възстановени
3 812

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

250 000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

298 821

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

3 812

да

Община Грамада
Доклад № ДИ4ВД - 10 / 17.12.2018 г.
31
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2017 г. задължения за разходи, във връзка с изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в това число и относимите разпоредби на ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл.128, ал.2 от ЗПФ.

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Джебел
Доклад № ДП2КЖ - 1 / 10.01.2019 г.
32
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС № 192/29.07.2016 г. за довеждащ водопровод от Сондаж 3 до гр. Джебел – 350 хил. лв., в т.ч. спазване законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението
на сключените договори, както и спазване разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС №374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
2. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС № 261/07.10.2016 г. за водоснабдяване на с. Софийци – 500 хил. лв., в т.ч. спазване законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените
договори, както и спазване разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС №374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС №347/08.12.2016 г., изменено с ПМС №363/16.12.2016 г. за изграждане на подпорни стени и възстановяване на улица от о.т. 70, кв.4,5,6,7 и 8 – с. Припек – 404 хил. лв., в т.ч.
спазване законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазване разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС №374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой 0 ) на:

Брой съставени АУАН*

Вреди
Установени

Възстановени

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

12

-

1659069

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

12

1017053

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени

Възстановени

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

14

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

-

-

-

12

-

1659069

-

12

1017053

-

-

не

-

Община Добрич
Доклад № ДИ3ДЧ - 1 / 22.02.2019 г.
33
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и процедурите по провеждане на публичен търг при продажба на недвижим имот общинска собственост,
касаещ УПИ IV в кв. 815 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ на гр. Добрич за периода от 01.01.2018 г. до 27.11.2018 г., в т.ч. сключените договори, извършените плащания и документалната обоснованост на отчетените разходи.
Проверено е европейско финансиране - да
Установени нарушения (общо брой 0 ) на:

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

1 277 300

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Община Дряново
Доклад № ДИ2ГБ - 5 / 31.12.2018 г.
34
Проверени задачи:
1. Проверка за спазване на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор относно представяне на информация в срок до 31 март 2018 г. на Министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността
и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл. 8, ал. 1 от Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Етрополе
Доклад № ДП1СО-12/19.12.2018 г.
35
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 56 от Постановление №380/29.12.2015 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 56 от Постановление №374/22.12.2016 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 47 от Постановление №332/22.12.2017 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.;
Установени нарушения (общо брой 7) на:
- чл. 22б, ал. 4, изр. второ, т. 1 от ЗОП (отм.) - 1 брой;
- чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП - 1 брой;
- чл. 185, т. 3 от ЗОП - 2 броя;
- чл. 126 от
ЗПФ - 3 броя.

Брой съставени АУАН*

Вреди
Установени

Възстановени

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

4

-

600 000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

5

757 184

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени

Възстановени

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

15

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

3

-

-

-

4

-

600 000

-

5

757 184

244 398

-

да

-

Община Златарица
Доклад № ДИ2ВТ - 2 / 10.12.2018 г.
36
Проверени задачи:
1. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетна дейност по отношение на проверени търгове за продажба на дървесина и продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за периода
2012 г. - 2018 година.
Установени нарушения (общо брой 15 ) на:
- чл. 59, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти -3 бр.
- чл. 60, ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти -1 бр.
- чл. 62, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти -3 бр.
- чл.51, ал.3 от Наредбата за реда за управление на горските територии на Община Златарица - 1 бр.
- чл. 64, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти -1 бр.
- чл. 47, ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти -2 бр.
- чл. 55, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти -2 бр.
- чл. 9б, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти -2 бр.

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
234

Възстановени
234

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

25

459 806

Община Ивайловград
37
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг през 2017 г. относно спазване на разпоредбата на чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси.
Установени нарушения (общо брой 1) на:
- чл. 32, ал.1 от Закона за публичните финанси

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

2

Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Доклад № ДИ2ХС - 18 / 28.12.2018 г.

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

Нецелево разходвани
средства в лева

392 041

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Община Кайнарджа
Доклад № ДП3СС - 1 / 01.02.2019 г.
38
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи за бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.56 от Постановление № 380/ 29.12.2015 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.48 от Постановление №374/22.12.2016 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.47 от Постановление №332/22.12.2017 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 3 ) на:
- чл.126 от ЗПФ - 2 бр.
- чл. 48, ал. 3 от ПМС №374/22.12.2016 г. за изпълнението на ДБ на РБ за 2017 г.

16

Вреди

Брой съставени АУАН*

3

Установени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Възстановени
-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

12

188 563

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
4 543

Възстановени
4 543

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Карнобат
Доклад № ДИ3БС- 1 / 21.01.2019 г.
39
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, включително упражняване на авторски
надзор на 9 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с реализация на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Карнобат“, открита с решение №РД-236/25.04.2017 г. с номер в РОП на
АОП 00190-2017-0008 и при сключване на договорите с избраните изпълнители.
Установени нарушения (общо брой11) на:
- чл. 100 ал. 6 от ЗОП
- чл. 107 т. 2 б."а" от ЗОП - 9 бр.
- чл.110 ал.1 т.2 от ЗОП

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

3 466 756

Възстановени
-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Кирково
Доклад № ДП2КЖ - 4 / 16.11.2018 г.
40
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 56 от Постановление № 380/29.12.2015 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;
2.Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 48 от Постановление № 374/22.12.2016 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 47 от Постановление № 332/22.12.2017 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл.8, ал.1 във вр.с чл.14,ал.1,т.2, във вр.с чл.15,ал.4 от ЗОП/отм./

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

3

-

1040000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

14

898026

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Козлодуй
Доклад № ДИ4ВР - 1 / 18.01.2019 г.
41
Проверени задачи:
1. Проверка относно спазване на бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност по отношение на планираните средства, в периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г., за озеленяване на територията на Община Козлодуй, в т.ч. наличието на взети решения
относно необходимостта от извършване на посочените дейности;
2. Проверка относно спазване на бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност и документална обоснованост на извършените от Община Козлодуй разходи за озеленяване на територията на общината, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г., в т.ч.
сключените договори, изпълнението им и извършените плащания по тях.

17

Установени нарушения (общо брой 10) на:
- чл. 101а, ал. 2 от ЗОП (отм.)
- чл. 17, ал. 1 от Закона за общиствените поръчки - 3 бр.
- чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството - 3 бр.
- чл. 128 от Закона за публичните финанси
- чл. 128, ал. 1 от Закона за публичните финанси -2 бр.
Вреди

Брой съставени АУАН*

11

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

4

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
144 780

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Крушари
Доклад № ДП3ДЧ - 8 / 18.12.2018 г.
42
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС №192/29.07.2016 г., изменено с ПМС№324/24.11.2016 г. /пром.на обекта/ за ремонтни работи на улици в с. Телериг и с. Ефрейтор Бакалово, Община Крушари, в т.ч. спазване
законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазване разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2017 г.;
2. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС №209/18.08.2016 г. за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места в Община Крушари, в т.ч. спазване законодателството в областта на обществените поръчки,
изпълнението на сключените договори, както и спазване разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност относно спазването на чл.49, ал.2 от Закона за обществените поръчки при провеждането на обществена поръчка № 00613-2017-0008 с предмет: Ремонт на част от общински път DOB 2176 /III-293/ Крушари-Северци-Граница
Община Крушари-Добричка/Черна-Житница-Тянево.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- §2 от ЗПФ

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

2

-

954 632

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

769 711

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Куклен
Доклад № ДП2ПД - 1 / 08.02.2019 г.
43
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.56 от Постановление № 380/29.12.2015 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.48 от Постановление № 374/22.12.2016 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.47 от Постановление № 332/22.12.2017 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 12 ) на:
- чл. 126 от Закона за публичните финанси, във връзка с § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ - 3 бр.
- чл. 22б, ал. 2, т.7 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 22б, ал. 2, т. 8 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 22б, ал. 2, т. 10 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 34, ал. 5 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 1 бр.
- чл. 39, ал.1, т.1, предложение последно, от ЗОП - 1 бр.

18

- чл. 178, ал. 1 от ЗОП - 1 бр.

Брой съставени АУАН*

3

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

8

-

463 832

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

8

281 194

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
27 335

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Кула
Доклад № ДП1ВД - 1 / 18.01.2019 г.
44
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 56 от Постановление № 380/29.12.2015
година на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 48 от Постановление № 374/22.12.2016 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 47 от Постановление № 332/22.12.2017 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 4 ) на:
- чл.126 от Закона за публичните финанси-3 броя;
- чл.17, ал.1 от ЗОП;

Брой съставени АУАН*

4

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

5

1

84 697

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
39 934

10

92 856

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
25 101

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Кърджали
Доклад № ДИ2КЖ -1 / 21.01.2019 г.
45
Проверени задачи:
Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2017 г. задължения за разходи, във връзка с изискванията на чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 1) на:
– чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Община Кюстендил
Доклад № ДИ4КН - 10 / 10.12.2018 г.
46
Проверени задачи:
1.Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложената през 2016 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил, по обособени позиции“ с
УИН 00426-2016-0024, открита с решение №72/14.12.2016 г., в т.ч. сключените договори и плащанията по тях.
Установени нарушения (общо брой 5) на:
- чл. 112, ал. 4 от ЗОП- 5 бр.
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 6 бр.

19

Вреди

Брой съставени АУАН*

-

Установени
789

Възстановени
789

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

1 284 000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

6

895 020

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Мизия
Доклад № ДИ4ВР - 2 / 23.01.2019 г.
47
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно изпълнение на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности към 30.09.2018 г., във връзка с изискванията на чл. 130е от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой...) на:

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Мирково
Доклад № ДП1СО - 13 / 21.12.2018 г.
48
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 56 от Постановление № 380/29.12.2015 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 48 от Постановление № 374/22.12.2016 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 47 от Постановление № 332/22.12.2017
година на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 17 ) на:
- чл. 126 от ЗПФ - 3 бр.
- чл. 56, ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. - 1 бр.
- чл. 48, ал. 3 от ПМС № 374/22.12.2016 г. - 1 бр.
- чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС - 5 бр.
- чл. 24, ал. 1, т 7, б. „б“ от ППЗОП - 1 бр.
- чл. 17, ал. 1 от ЗОП - 1 бр.
- чл. 9, ал. 2 от ППЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 101б, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 28а, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 22б, ал. 4 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 24, ал. 1, т. 6 от ППЗОП - 2 бр.
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ - 3 бр.

Брой съставени АУАН*

12

49
Проверени задачи:

Вреди
Установени
24 929

Възстановени
24 929

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

5

1

297 000

Община Неделино

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
73 467

5

231 454

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
73 964

Възстановени
34 550

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Доклад № ДИ2СМ - 1 / 22.01.2019 г.

20

1. Проверка за законосъобразност по спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност и документална обоснованост на отчетените разходи във връзка с усвояването на безвъзмездна финансова помощ от
Община Неделино по договор №21/321/01447 от 10.12.2013 г. с ДФ „Земеделие“, както и проверка в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка, в резултат на която е сключен договор с „ИСА-2000“ ЕООД, гр.
София, в т. ч. документална обоснованост на извършените плащания по него;
2.Проверка за законосъобразност на възлагането на обществена поръчка, в резултат на която е сключен договор № 110/29.10.2014 г. с „КАРИМПЕКС-1“ ЕООД, в т. ч. документална обоснованост на извършените плащания.
Проверено е европейско финансиране - Да
Установени нарушения (общо брой 12 ) на:
- чл. 28, ал. 2 от ЗОП /отм./ - 3 бр.
- чл. 64, ал. 3 от ЗОП /отм./ - 3 бр.
- чл. 25, ал. 5 от ЗОП /отм./
чл. 9 от Правилника за прилагане на ЗОП - 2 бр.
- чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП - 3 бр.
Вреди

Брой съставени АУАН*

3

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

3

-

4 765 292

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

3

5 715 900

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Омуртаг
Доклад № ДП3ТЩ - 1 / 18.02.2019 г.
50
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС № 192/29.07.2016 г. за изграждане на детска площадка № 1 в гр.Омуртаг и за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Омуртаг, в т.ч. спазване
законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазване на разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2017 г.;
2. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС № 209/18.08.2016 г. за ремонт и рехабилитация на Обреден дом в гр.Омуртаг, в т.ч. спазване законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на
сключените договори, както и спазване на разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой 0 ) на:
Вреди

Брой съставени АУАН*

-

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

5

-

707 642

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

6

659 524

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Община Петрич
Доклад № ДП1БЛ-5/18.12.2018 г.
51
Проверени задачи:
1.Проверка за законосъобразното разходване на получените средства с Постановление № 363/16.12.2016 г. на Министерския съвет за изграждане на нов пазар на територията на гр. Петрич, в т. ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки,
изпълнението на сключените договори, както и спазване на разпоредбите на чл.129 от Закона за публични финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавният бюджет на Република България за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой 3) на:
- чл. 244 ал.1, от ЗОП
- чл.42, ал.2, т.6 от ЗОП
- чл.126 от ЗПФ

Брой съставени АУАН*

1

52
Проверени задачи:

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

6

-

1 108 166

Община Плевен

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

9

1 453 438

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
123 639

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Доклад № ДП2ПЛ-1/08.01.2019г.

21

1. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС №113/05.05.2016 г. за подобряване на учебната и материално-техническа база на две училища в гр.Плевен – от тях за Математическа гимназия „Гео Милев“ – 1 000 хил.лв. и
за начално училище „Патриарх Евтимий“ – 312 хил.лв., в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазване разпоредбите на чл. 129 от Закона за публичните финанси и чл. 47 от ПМС
№ 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой - 4 ) на:
- чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП - 3 бр.
- чл.24, ал.1, т.6 от ППЗОП - 1 бр.

Брой съставени АУАН*

4

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

4

-

1 390 114

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

6

1 084 648

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Поморие
Доклад № ДП3БС - 7 / 12.12.2018 г.
53
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно спазването на чл.2, ал.2 и чл.49, ал.2 от Закона за обществените поръчки при провеждането на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места в Община Поморие;
ръчно и машинно метене и миене на улици и територии за обществено ползване на територията на населените места в Община Поморие; зимно поддържане на улици, тротоари и територии за обществено ползване в урбанизираната територия на гр.Поморие“,
уникален № в РОП 00712-2016-0011;
2. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с Постановления № 363/16.12.2016 г. и № 377/28.12.2016 г. на Министерския съвет за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище в гр. Поморие, в т.ч. спазване на
законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазване на разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой 4) на:
- нарушен чл.100, ал.6 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 43, ал.1, във връзка с чл.7, т.1 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл.8, ал.1, във връзка с чл.7, т.1 и чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП /отм./ - 1 бр.

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

4

1

18 512 401

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
830 675

3

14 401 492

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Попово
Доклад № ДП3ТЩ-5/21.11.2018 г.
54
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи за бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целовото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.56 от ПМС № 380/29.12.2015 г. на
Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целовото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл.48 от ПМС № 374/22.12.2016 г. на
Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целовото им предназначение,както и спазване на разпоредбите на чл.47 от ПМС № 332/22.12.2017 г. на
Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 3 ) на:
чл.56,ал.2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. заизпълнение на ДБ на РБ за 2016 г.
чл.48,ал.3 от ПМС №374/29.12.2016 г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2017 г.
чл.44,ал.1 от ЗОП /отм./
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Брой съставени АУАН*

2

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

4

-

524 500

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

4

256 050

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Провадия
Доклад № ДП3ВН-8/19.12.2018 г.
55
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 56 от Постановление № 380/29.12.2015 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 48 от Постановление № 374/22.12.2016 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 47 от Постановление № 332/22.12.2017 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 3 ) на:
- чл. 56, ал. 2 от ПМС № 380/29.12.2015 г. - 1 бр.
- чл.48, ал.3 от ПМС №374 от 22.12.2016г. - 1 бр.
- чл.24, ал.1 от Закона за счетоводството - 1 бр.

Брой съставени АУАН*

4

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

3

-

240 534

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

12

93 867

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
140 092

Възстановени
140 092

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Раднево
Доклад № ДП2СЗ-1/24.01.2019 г.
56
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 56 от Постановление № 380/29.12.2015 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 48 от Постановление № 374/22.12.2016 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 47 от Постановление № 332/22.12.2017 г. на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 2) на:
- чл. 56,ал.2 от ПМС 380/29.12.2015 г.
- чл.48,ал.3 от ПМС374/22.12.2016 г.

Брой съставени АУАН*

2

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

10000000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

189233

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

210 775

да

23

Община Радомир

57
Проверени задачи:

Доклад №

ДИ 4 ПК-1/26.02.2019 г.

1. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договор № 482/05.09.2017 г. с
изпълнител „Геоексперт България” ЕООД, с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти в гр. Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
/НПЕЕМЖС/, по обособена позиция № 6 – „Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Жилищен блок № 8, гр. Радомир, ж.к. „Тракия“, по НПЕЕМЖС”;
2. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договор № 427/24.07.2017 г. с
изпълнител „Про арм” ЕООД с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обекти в гр. Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, /НПЕЕМЖС/ включително
упражняване на авторски надзор по 15 обособени позиции”, по обособена позиция № 6 - „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: жилищен блок № 8, гр. Радомир, ж.к. „Тракия“ по НПЕЕМЖС, включително
упражняване на авторски надзор”.
Установени нарушения (общо брой 0)

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

2

-

839 595

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

2

902 256

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Община Родопи
Доклад № ДИ2ПД - 15 / 19.12.2018 г.
58
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на усвояването на предоставени през 2013 г. и 2014 г. целеви трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, сключени договори № 47 от 26.11.2012 г. и № 42 от 05.11.2013 г., в т.ч. извършените
плащания по тях.
Установени нарушения (общо брой 3 ) на:
- чл. 35, ал. 5 от Закон за общинските бюджети /отм./
- чл. 44, ал. 9 от Закон за обществените поръчки /отм./
- чл. 126 от Закон за публичните финанси

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
5 083

Възстановени
5 083

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

2

297 878

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
27 245

Възстановени
27 245

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Сапарева баня
Доклад № ДИ4КН - 11 / 21.12.2018 г.
59
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при проведени обществени поръчки, проведени чрез събиране на оферти с обява, с номера в АОП: АОП П1465/22.08.2017 г. и № П-2298/24.11.2017 г. с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сапарева баня“ по три обособени позиции“, в т.ч. прилагане на
режима за възлагане на обществени поръчки, сключените договори, изпълнението им и извършените плащания по тях;
2. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност относно сключените в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. от община Сапарева баня, договори с ЕТ „Валентин
Кюрчийски – Валдани – Даниела Гогова“ във връзка със спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. изпълнението им и документалната обоснованост на извършените плащания по тях.
Установени нарушения (общо брой 6) на:
- чл. 70, ал. 12 от ЗОП-2 бр.
- чл. 70, ал. 5 от ЗОП-2 бр.
- чл. 72, ал. 1 от ЗОП-2 бр.
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 2 бр.

Брой съставени АУАН*

Вреди
Установени

Възстановени

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

2

-

131 000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

2

9 968

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени

Възстановени

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

24

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

1

-

-

-

2

-

131 000

-

2

9 968

562

-

да

-

Община Септември
Доклад № ДИ2ПЗ - 16 / 10.12.2018 г.
60
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности за първо и второ тримесечие на 2018 г., във връзка с изискванията на чл. 130е от Закона за публичните финанси, в това число и
относимите разпоредби от ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 1) на:
- чл. 128, ал. 2 от Закона за публичните финанси
Вреди

Брой съставени АУАН*

1

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Симитли
Доклад № ДИ4БЛ - 2 / 23.01.2019 г.
61
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Симитли, Област Благоевград през 2017 г. относно спазване на разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от
ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси
Вреди

Брой съставени АУАН*

1

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Сливен
Доклад № ДИ3СЛ - 1 / 15.02.2019 г.
62
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършени разходи по сключени договори след провеждане през 2014 г. на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на улична мрежа в гр. Сливен и
населените места на територията на Община Сливен“ с шест обособени позиции, открита с Решение № РД15-1216 от 30.06.2014 г., в това число изпълнението на сключените договори и извършените плащания по тях;
2. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки и документална обоснованост на извършени разходи по договор от 25.05.2015 г., сключен със СД „Берко 90-Берковски и сие“, в т. ч. изпълнението на договора.
Установени нарушения (общо брой 6 ) на:
- чл. 44, ал. 9 от ЗОП (отм.) - 6 бр.
Вреди

Брой съставени АУАН*

-

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

2

-

2 664 000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

7

3 079 507

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Сливен
Доклад № ДИ3СЛ -2 / 19.02.2019 г.
63
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности към 30.09.2018 г., във връзка с изискванията на чл.130е от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в т.ч. и относимите разпоредби от ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 0)

25

Вреди

Брой съставени АУАН*

-

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Община Сливен
Доклад № ДП3СЛ - 1 / 28.02.2019 год.
64
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с Постановление №280/02.11.2016 г. на Министерския съвет за кръстовище „Розова градина“, гр. Сливен и за пътна и улична инфраструктура в населените места на територията на
община Сливен - в т.ч спазване законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазване разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
2. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с Постановление № 363/16.12.2016 г. на Министерския съвет за проектиране и изграждане на пробив на ул. „Г. С. Раковски“, гр. Сливен - в т.ч спазване законодателството в
областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазване разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой 4 ) на:
- чл. 15, ал. 1 от ППЗОП - 3 бр.
- чл.15, ал.3 от ППЗОП - 1 бр.

Брой съставени АУАН*

4

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

5

-

7 363 430

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

6

5 493 378

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Средец
Доклад № ДИ3БС - 2 / 24.01.2019 г.
65
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Почистване на участъци от общински пътища“ възложена със заповед №701/13.09.2017 г., в т.ч. осигуреното финансиране, сключения договор, неговото изпълнение и
извършените плащания за периода от 13.09.2017 г. до 26.02.2018 г.
Установени нарушения (общо брой 3) на:
- чл.187, ал.1 от ЗОП
- чл. 97, ал.4 от ППЗОП
- чл.42, ал.2, т. 5 от ЗОП

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

69 500

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

69 500

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Стамболово
Доклад № ДИ2ХС-1 / 08.02.2019 г.
66
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно разходване на постъпленията от дълга само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга през 2018 г., във връзка с изискванията на чл. 56 от Закона за общинския дълг, в това число и
относимите разпоредби от ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 0 ) на:

26

Вреди

Брой съставени АУАН*

-

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Община Стара Загора
Доклад № ДИ2СЗ - 1/21.01.2019 г.
67
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност, свързана със спазване изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси при поемане и обслужване на общински дълг, поет с протокол №25/28.09.2017 г. от заседание на Общински съвет Стара Загора.
Установени нарушения (общо брой 0 ) на:

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Община Стражица
Доклад № ДИ2ВТ-1/03.01.2019 г.
68
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове и документална обоснованост на сключения, между Община Стражица и „Глобул Клинър” ООД, гр.Хасково, договор от 01.11.2017 г. с предмет: „Събиране и сметоизвозване на битови
отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Стражица и уличната мрежа в гр.Стражица”;
2. Проверка на спазване на указанията и сроковете по чл.18, ал.1, т.1 от ЗДФИ, дадени с писмо изх.№ ДП2ВТ-4/27.07.2018 г., във връзка с резултатите от извършената финансова инспекция на Община Стражица и съставен доклад № ДП2ВТ – 4/31.05.2017 г.
Установени нарушения (общо брой 2 ) на:
- чл.15, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл.36, ал.1, т.4, във връзка с чл.29, ал.1 и 2 от ЗОП
- чл. 18, ал. 1, т. 13 във връзка с чл.182. ал.1, т.1 от ЗОП

Брой съставени АУАН*

2

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

3695850

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

156595

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Стражица
Доклад № ДИ2ВТ - 2 / 23.01.2019 г.
69
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост при разходване на целево отпуснати средства през 2017 г. по решение на Междуведомствената комисия за възстановяванее и подпомагане към Министерски съвет за обекти "Ремонт на язовир
"Сусурлука" и "Ремонт на язовир "Ръбе", находящи се в с.Сушица, Община Стражица, в т.ч. спазване на режима за възлагане на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.
Установени нарушения (общо брой 3) на:
- чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП, във връзка с чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП
- чл.9 от Наредба за опазване и поддържане на зелените площи, градините, трайните насаждения и чистотата на територията на Община Стражица
- чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ

Брой съставени АУАН*

Вреди

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС

Нецелево разходвани
средства в лева

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

27

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

1

Установени
101 906

Възстановени
-

-

-

1

-

393 245

5

417 314

Установени
-

Възстановени
-

основание)
да

-

Община Струмяни
Доклад № ДИ4БЛ - 1 / 10.01.2019 г.
70
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно целевото разходване на предоставените от държавния бюджет, средства за изграждане и основен ремонт на пътища от общинската пътна мрежа през 2016 г. в т. ч.: сключените договори, актувани и платени на
изпълнителите и действително извършени дейности.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл.22б, ал.4, т.2, предложение първо на ЗОП /отм./

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

221 548

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

265 858

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Струмяни
Доклад № ДИ4БЛ - 17 / 21.12.2018 г.
71
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на извършените плащания по общинския дълг в Община Струмяни, Област Благоевград през 2017 г. относно спазване на разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от
ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Суворово
Доклад № ДП3ВН - 1 / 04.01.2019 г.
72
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка при усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 56 от Постановление № 380/29.12.2015 г. на
Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка при усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 48 от Постановление № 374/22.12.2016 г. на
Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки,
сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка при усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 47 от Постановление № 332/22.12.2017 г. на
Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 2) на:
- чл. 101г, ал. 4 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 48, ал. 3 от ПМС № 374 на МС от 22.12.2016 г. - 1 бр.

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

5

-

2 974 584

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

9

117 576

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

28

Община Сунгурларе
Доклад № ДИ3БС - 3 / 25.01.2019 г.
73
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности към 30.09.2018 г., във връзка с изискванията на чл.130е от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в това число и относимите разпоредби
от ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 0) на:
Вреди

Брой съставени АУАН*

-

Установени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Възстановени
-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Съединение
Доклад № ДП2ПД - 12 / 06.12.2018 г.
74
Проверени задачи:
1 Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС № 266/20.10.2016 г. за ремонт и обурудване на детски ясли и целодневни детски градини на територията на общината, в т.ч. спазване законодателството в областта на
обществените поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазване разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой 5 ) на:
- чл.97, ал.4, изр. второ от ППЗОП. /обн. ДВ, бр.28 от 08.04.2016 г./
- чл.97, ал.4, изр. второ от ППЗОП. /обн. ДВ, бр.28 от 08.04.2016 г./
- чл.97, ал.4, изр. второ от ППЗОП. /обн. ДВ, бр.28 от 08.04.2016 г./
- чл.194, ал.1 от ЗОП
- чл.194, ал.1 от ЗОП
Вреди

Брой съставени АУАН*

3

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

3

-

209 657

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

4

138 214

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Тетевен
Доклад № ДИ2ЛЧ - 1/10.01.2019 г.
75
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно изпълнението на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности към 30.09.2018 г., във връзка с изискванията на чл. 130е от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от
ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 0 ) на:

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Община Тополовград
Доклад № ДИ2ХС -16 / 10.12.2018 г.
76
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност по спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност във връзка със сключения между Община Тополовград и „Атлантик УЕЙ“ ЕООД, договор № ОСИР-168/16.11.2016 г. с
предмет: Отстраняване на последици от пожар върху горска територия - общинска собственост, в т.ч. изпълнението на същия и документална обоснованост на извършените плащания по него, както и ползването и продажбата на добитата дървесина и недървесни
горски продукти, за периода от 30.08.2016 г. до 28.02.2018 г.
Установени нарушения (общо брой 5) на:

29

- чл.5, ал.1 и ал.3 и чл.49, ал.1, т.1-3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/
- чл.71, ал.2, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП
- чл.7, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП
- чл.9б, ал.1, т.5 и т.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП
- чл.62, ал.1 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
421

Възстановени
421

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

169954

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Търговище
Доклад № ДИ3ТЩ- 1 / 24.01.2019
77
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно спазването на реда и условията за възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и внедряване мерки за енергийна ефективност“ по проект: „Обновяване и модернизиране на общинската
образователна инфраструктура“, осъществяван по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., по 4 обособени позиции.
Проверено е европейско финансиране - да
Установени нарушения (общо брой 0 ) на:

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

4

5 314 409

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Община Хайредин
Доклад № ДИ4ВР - 16 / 21.12.2018 г.
78
Проверени задачи:
1. Проверка относно вярното и честно представяне на финансовото и имуществено състояние на Община Хайредин в съставения към 31.12.2016 г. годишен финансов отчет, във връзка със спазване на разпоредбите на Закона за счетоводството, както и на
указанията на министъра на финансите, дадени с ДДС № 03/2016 г., ДДС № 07/2008 г., ДДС № 11/2013 г., ДДС № 14/2013 г., ДДС № 17/2015 г. и ДДС № 20/2004 г.;
2. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на изплатените и отчетени служебни аванси, във връзка с установеното в Доклад № 01003094176, приет с Решение № 369 от 14.09.2017 г. на Сметната палата;
3. Проверка за законосъобразност относно извършените към 31.12.2016 г. инвентаризации на вземанията и задълженията, незавършеното строителство, програмните продукти, земите и инфраструктурни обекти на Община Хайредин и счетоводното отразяване на
резултатите от същите.
Установени нарушения (общо брой 4) на:
- чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството
- чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството
- чл. 28, ал. 1 от Закона за счетоводството
- чл. 43, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
730

Възстановени
730

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Хасково
Доклад № ДИ2ХС - 2 / 20.02.2019 г.
79
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност по спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанска и отчетна дейност, относно предоставяне, разходване и отчитане на бюджетни средства за периода от 01.02.2017 г. до 07.08.2017 г. по фактура
№2000019176/02.03.2017 г., издадена от "Украбул-МЦ" ЕООД, гр. Хасково за предоставена хотелиерска услуга-настаняване, както и на предоставените средства за награда на спортен клуб в размер на 30 000 лева.
Установени нарушения (общо брой 3 ) на:
- чл.13, ал.3, т.3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

30

- чл.128, ал.1 от Закона за публичните финанси
- чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси

Брой съставени АУАН*

3

Вреди
Установени
3 288

Възстановени
3 288

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Царево
Доклад № ДП3БС - 2 / 25.02.2019 г.
80
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с Постановление № 367/22.12.2016 г. на Министерския съвет за благоустрояване и озеленяване на централна градска част на гр. Царево, в т.ч. спазване на законодателството в
областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазването на разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017
г.
Установени нарушения (общо брой 1) на:
- чл. 24, ал. 1, т. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал.2, т.5 от ЗОП

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

2 333 333

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

2 884 047

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Община Ценово
Доклад № ДИ3РС - 1 / 28.02.2019 г.
81
Проверени задачи:
1.Проверка за законосъобразност относно сключване и предприети действия по изменение на договор №ДА13910122014 /10.12.2012 г. с "Агрола Екоинвест"ООД, в периода от 10.12.2012 г. до 31.12.2018 г.
Установени нарушения (общо брой .. ) на:

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

501 145

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Община Червен бряг
Доклад № ДИ2ПЛ - 1 / 10.01.2019 г.
82
Проверени задачи:
1.Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност по отношение на планираните средства в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. за доставка на пластмасови седалки
за стадиона в гр. Койнаре, Община Червен бряг, в т.ч.: наличието на взети от Общински съвет – Червен бряг, решения относно необходимостта от доставка на същите;
2.Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност и документална обоснованост на извършените от Община Червен бряг разходи за доставка на пластмасови седалки за
стадиона в гр. Койнаре, Община Червен бряг от „Фреш лайн 86“ ООД през 2015г., в т.ч. прилагане на режима на възлагане на обществени поръчки, сключените договори, изпълнението им и извършените плащания по тях.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
- чл. 128 от Закона за публичните финанси

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

11 999

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

1

14 399

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

31

Община Шумен
Доклад № ДП3ШН - 10 / 22.11.2018 г.
83
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им;
2. Проверка за законосъобразност относно спазването на чл.79, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки при провеждането на обществена поръчка с предмет: Организирано събиране и извозване на твърди битови отпадъци на територията на населените места
от селищната система на Община Шумен през 2017 г.;
Установени нарушения (общо брой 5 ) на:
- чл.18, ал.1, т.8, във връзка с чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП - 2 бр.
- чл.36, ал.1, т.4 във връзка с чл.29, ал.2 от ЗОП
- чл.72, ал.2 от ЗОП /отм./
- чл.69, ал.1 от ЗОП /отм./
"индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ -2 бр.
Вреди

Брой съставени АУАН*

2

Установени
98 401

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

2

2

3 034 167

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
3 013 754

7

4 305 137

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Ямбол
Доклад № ДИ3ЯМ - 1 / 06.03.2019 г.
84
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност относно възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление на улици и площади на територията на Община Ямбол“,
възложена с решение от 10.10.2016 г. на кмета на Община Ямбол, в т.ч. сключения договор от 28.11.2016 г., неговото изпълнение и извършените плащания.
Установени нарушения (общо брой 1) на:
- 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.)
Вреди

Брой съставени АУАН*

-

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

2

-

7 029 500

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

2

180 400

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Нови пазар
Доклад № ДП3ШН - 1 / 06.02.2019 г.
85
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразното усвояване и разходване на получените средства с ПМС № 209/18.08.2016 г. за изграждане на многофункционална зала в с.Памукчии и изграждане на детски площадки в с.Памукчии и с.Стоян Михайловски, в т.ч. спазване
законодателството в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори, както и спазване на разпоредбите на чл.129 от Закона за публичните финанси и чл.47 от Постановление №374/22.12.2016 г. на Министерския съвет за изпълнение на
държавния бюджет на РБ за 2017 г.
Установени нарушения (общо брой 3 ) на:
- чл. 29 ал. 2 от ЗОП - 3 бр.

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

3

-

1 181 975

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

6

792 179,23

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Община Струмяни
Доклад № ДИ4БЛ - 3 / 22.02.2019 г.
86
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност, свързана с отчетените просрочени задължения на общината към 31.12.2017 г., във връзка със спазване на чл. 128, ал. 4 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ.
Установени нарушения (общо брой 1 ) на:
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- чл. 128, ал. 4 от Закона за публичните финанси

Брой съставени АУАН*

1

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, гр. Варна
Доклад № ДИ3ВН - 2 / 07.03.2019 г.
87
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи в периода от 01.01.2016 г. до 23.10.2017 г., в т. ч. разходите за обучение на служители от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, гр. Варна и
тяхното финансиране.
Установени нарушения (общо брой 44 ) на:
- чл. 127, ал.1, т.4 от Кодекса на труда - 2 бр.
- чл.11, ал.5 от Наредба № 4 за документите в народната просвета
- чл.3, ал.3 от Закона за счетоводството - 6 бр.
- чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за командировките в страната- 2 бр.
- чл.3, ал.2 от Закона за счетоводството - 3 бр.
- чл.50, ал.1, т.1 и чл.51, ал.1 от ЗДДФЛ - 2 бр.
- чл.5, ал.2 от Закона за счетоводството
- чл.9, ал.2 от Закона за счетоводството - 21 бр.
- чл.65 от Правилника за вътрешния трудов ред
- чл. 107а, ал.1, т.1 от Кодекса на труда
- чл.139, ал.1 от Кодекса на труда
- чл.24, ал.1 от Закона за счетоводството
- чл.10, ал.1 от Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
- чл.247, ал.2 от ЗПУО
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 13 бр.

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
130916

Възстановени
8065

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

4

51026

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Костенец" ЕООД, гр. Костенец
Доклад № ДИ4СО - 15 / 04.12.2018 г.
88
Проверени задачи:
1. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването, наемните цени, изпълнението и плащанията по наемен договор от 01.06.2017 г. за отдаване под наем на медицинска
апаратура за физикална и рехабилитационна медицина на „ИПСМП ФРМ - д-р Милена Михайлова“ ЕООД;
2. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването, наемните цени, изпълнението и плащанията по наемен договор от 05.01.2016 г. с MTJI „Елитдент“ ЕООД за отдаване под
наем на зъболекарска лаборатория.;
3. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването, наемните цени, изпълнението и плащанията по наемни договори от 05.01.2017 г. и от 05.01.2016 г. с ЕТ „АГППМП - д-р
Станчева, д-р Димова“;
4. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването, наемните цени, изпълнението, плащанията по наемни договори от 05.01.2017 г. и от 18.12.2015 г. с ЕТ „Амбулатория за
индивидуални практика за специализирана извънболнична помощ акушеро — гинекологична д-р Нина Вакарелска“;
5. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването, наемните цени, изпълнението и плащанията по наемни договори от 05.01.2017 г. и от 05.01.2016 г. с ЕТ „Извънболнична
амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ - д-р Малинка Нейчева“;
6. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването, наемните цени, изпълнението и плащанията по наемни договори от 05.01.2017 г. и 05.01.2016 г. с ЕТ „АИППДМ д-р
Георги Ненковски“ за предоставяне на лекарски кабинет;
7. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването, наемните цени, изпълнението и плащанията по наемни договори от 01.09.2017 г. и от 22.08.2016 г. с „Индивидуална
практика за специализирана медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина д-р Милена Михайлова“ ЕООД;
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8.Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово - стопанската и отчетната дейност при сключването, наемните цени, изпълнението и плащанията по наемни договори от 01.01.2017 г. и от 01.01.2016 г. със СМДЛ „Рамус“
ООД за изследване на биологичен материал за проби на пациенти;
9. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово - стопанската и отчетната дейност при сключването, наемните цени, изпълнението и плащанията по наемни договори от 05.01.2017 г. и от 05.01.2016 г. с ЕТ „АИППМП - др Ваня Христоскова Дунгарова“;
10. Проверка относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при сключването, наемните цени, изпълнението и плащанията по наемни договори от 05.01.2017 г. и от 05.01.2016 г. с „Бинко- Вендинг“
ООД за предоставяне на площ за поставяне на кафе машина на входа на сградата на болницата.
Установени нарушения (общо брой 32) на:
- чл.20. ал. 1 от Наредба за условията и редa за упражняване на правата на собственост на община Костенец в търговски дружества с общинско участие в капитала - 17 бр.
- чл.3, ал.1 от Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти-общинска собственост - 2 бр.
- чл.16, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството - 13 бр.
Вреди

Брой съставени АУАН*

10

Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

18

14 190

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Сдружение "Българска федерация по джудо", гр.София
Доклад № ДИ1СФ - 60 / 21.12.2018 г.
89
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност за спазване на бюджетната, финансова-стопанската и отчетната дейност при разходването и отчитането на предоставените от Министерство на младежта и спорта средства и правомерното им усвояване за периода 2015 - 2018 г.
Установени нарушения (общо брой 6 ) на:
- чл.92 от ЗОП (отм.)
- чл.101а, ал.2 от ЗОП (отм.)
- чл.17, ал.1 от ЗОП-2 бр.
- чл.8, ал.1 от ЗОП-2бр.

Брой съставени АУАН*

8

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

5

129 404

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
387 599

10

3 145 954

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Сдружение "Съюз на глухите в България"
Доклад № ДИ1СФ - 4 / 12.02.2019 г.
90
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност при разходването на субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел, предоставени по реда на чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

28

55 801

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

"Ситигаз България" ЕАД
Доклад № ДП1СФ- 1 /23.01.2019 г.
91
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за строителство във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за доставки във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за услуги във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
4. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за строителство във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
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5. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за доставки във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение;
6. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи за услуги във връзка със спазване на законодателството в областта на обществените поръчки, в т.ч. сключените договори и тяхното изпълнение.
Установени нарушения (общо брой 25 ) на:
- чл. 24, ал. 4 от ППЗОП - 1 бр.
- чл. 29, ал. 2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 101б, ал. 1, т. 6 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 101б, ал. 1, изр. 2 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 101е, ал. 2 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 44, ал. 1 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 1 бр.
- чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 116, ал. 1 от ЗОП - 1 бр.
- чл. 43, ал. 1 от ЗОП - 1 бр.
- чл. 17, ал. 1, във вр. с чл. 186, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2, във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 3 бр.
- чл. 17, ал. 1, във вр. с чл. 186, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2, във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 17, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 2 бр.
- чл. 17, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП - 1 бр.
- чл. 101а, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2, във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП /отм./ - 1 бр.
- чл. 101а, ал. 1, във вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2, във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП /отм./ - 2 бр.
- чл. 16, ал. 8 от ЗОП /отм. - 1 бр.

Брой съставени АУАН*

12

Вреди
Установени
182

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

58

12

1 830 287

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
707 568

109

3 503 373

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

"Тузлушка гора" ЕООД, гр. Антоново
Доклад № ДИ3ТЩ - 5 / 17.12.2018 г.
92
Проверени задачи:
1. Проверка относно спазване на Горскостопанския план за добив на дървесина от общинския горски фонд на Община Антоново, както и нормативните актове, които уреждат дейността по изкупуването, продажбата и добиването на дървесина от горския фонд за
периода от 01.01.2013 г. до 04.04.2018 г.
Установени нарушения (общо брой 35) на:
- чл. 12 ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) - 2 бр.
- чл. 11 ал. 1 от НУРВИДГТДОСПДНГП - 2 бр.
- чл. 48 ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП - 7 бр.
- чл. 23 ал. 2 от Закон за счетоводството (отм.) - 3 бр.
- чл. 29 ал. 7 от Закон за счетоводството
- чл. 4 ал. 3 от Закон за счетоводството (отм.) - 5 бр.
- чл. 3 ал. 3 от Закон за счетоводството - 2 бр.
- чл. 109 ал. 1 от Закон за горите - 13 бр.
Установени са "индикатори за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ - 12 броя

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
2 327 264

Възстановени
45 200

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

25

-

2

-

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
54 101

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Център за спешна медицинска помощ - Ловеч
Доклад №ДП2ЛЧ - 1/27.02.2019 г.
93
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. разходи за доставка на лекарствени продукти (медикаменти), във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в това число проведените процедури/обяви,
сключените договори и тяхното изпълнение, през проверявания отчетен период;
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2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. разходи за доставка на медицинска апаратура, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в това число проведените процедури/обяви, сключените договори и
тяхното изпълнение, от дата на влизането им в сила;
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. разходи за болнично хранене и безплатна храна на персонала, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в това число проведените процедури/обяви,
сключените договори и тяхното изпълнение, през проверявания отчетен период;
4. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. капиталови разходи, предоставени под формата на целеви субсидии от държавния или общинския бюджет, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в това
число проведените процедури/обяви, сключените договори и тяхното изпълнение, от дата на влизането им в сила.
Установени нарушения (общо брой - 9) на:
- чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП - 1
- чл.24, ал.1, т.6 от ППЗОП - 1
- чл.111, ал.1 от ЗОП - 1
- чл.56, ал.2 от ППЗОП - 6

Брой съставени АУАН*

2

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

7

-

202135

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

4

104330

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Доклад № ДИ3ШН - 1/ 19.02.2019 г.
94
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност на възложена обещствена с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна, структурно звено на ШУ "Епископ Константин
Преславски".
Установени нарушения (общо брой 2) на:
- чл.244, ал.1 от ЗОП
- чл.188, ал.2 от ЗОП

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

1

-

33 000

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Югозападно държавно предприятие ДП, гр. Благоевград
95
Проверени задачи:
1. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за гориво на автомобилите през 2013 г.
Установени нарушения (общо брой 2 ) на:
- чл. 4, ал. 3 от Закона за счетоводство /отм./

Брой съставени АУАН*

-

Вреди
Установени
-

Възстановени
-

Брой
съставени
актове за
начет

Брой
проверени
ОП

Брой установени
непроведени /
неоснователно
проведени ОП

Стойност на
проверените ОП
без ДДС

-

-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

не

Възстановени
средства в
бюджета (на
различно
основание)

Последващи
мерки по
ЗДФИ
(да / не )

-

да

Доклад № ДИ4БЛ - 16 / 06.12.2018 г.

Стойност на
Брой
Стойност на
непроведените /
проверени проверените договори
неоснователно
договори
с ДДС
проведени ОП без ДДС
-

-

-

Нецелево разходвани
средства в лева
Установени
-

Възстановени
-
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