ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.
Наименование на администрацията: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
1
Цели за 2011 г.

1. Развиване на
държавната
финансова инспекция
като независим,
обективен и
ефективен
инструмент за
последващ контрол
за законосъобразност
на бюджетната,
финансовостопанската и
отчетната дейност на
проверяваните
организации и лица и

2
Дейности

1.1.Извършване на
финансови инспекции по
молби, жалби, сигнали
от държавни органи,
физически и юридически
лица и по искания на
компетентните органи
съгласно чл.5 от ЗДФИ

3
Резултат

През 2011 г. са
извършени 419
финансови
инспекции.
Предоставената
към момента
информация за
дейността на АДФИ
отразява
резултатите и
предприетите
последващи мерки
по 368 финансови
инспекции. За
останалите 51

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за
самооценка

Индикатор за
целево
състояние
/заложен в
началото
на 2011 г./

Индикатор за
текущо
състояние
/ отчетен в края
на
2011 г. /

Не се посочват
индикатори.
Съгласно чл.5
от ЗДФИ
дейността на
АДФИ през
2011 г. не е
планова.

Извършени 419 Окончателната
самооценка ще бъде
финансови
представена с годишния
инспекции
отчет до 31 май 2012 г.
Съгласно чл.8, ал.2 от
ЗДФИ АДФИ представя
годишен отчет до 31
май на следващата
година.
Напълно постигната цел
/100%/

1. напълно постигната
цел /100 %/
2. задоволително
постигната цел /50 и
над 50 %/
3. незадоволително
постигната цел / под
50 %/

1

защита на
публичните
финансови интереси.

инспекции,
приключили с
доклади, не са
изтекли нормативно
регламентираните
със ЗДФИ срокове
за представяне на
становища от
проверяваните
лица, изготвяне на
заключения от
финансовите
инспектори и
предприемане на
последващи мерки,
с оглед на което
резултатите от
същите не могат да
бъдат отчетени към
момента. Съгласно
чл.8, ал.2 от ЗДФИ
агенцията
представя годишен
отчет за
резултатите от
своята дейност на
Министерския съвет
чрез министъра на
финансите до 31
май на следващата
година, като
отчетът се изпраща

2

за сведение на
Народното
събрание.
1.2. Изпращане на
информация за
установените нарушения
и вреди на съответните
органи за предприемане
на действия по
компетентност.

Във връзка с
установените
резултати при
отчетените 368
финансови
инспекции е
изпратена
информация за
установените
нарушения и вреди
на съответните
органи за
предприемане на
действия по
компетентност.

Напълно постигната цел
Информация
/100%/
за
установените
нарушения и
вреди във
връзка с
резултатите от
368 инспекции
е предоставена
на
компетентните
органи по реда
на ЗДФИ.

1.3. Представяне на
годишен отчет за
резултатите от
дейността на АДФИ за
2010 г. на Министерски
съвет.

Представен на
Министерски съвет
годишен отчет за
резултатите от
дейността на АДФИ
за 2010 г. Отчетът е
приет на 18.05.2011
година.

Отчет за
резултатите от
дейността на
АДФИ за 2010
година.

Напълно постигната цел
/100%/

1.4. Разработване и
прилагане на единна
методология при

Изменен и
допълнен ЗДФИ,
ППЗДФИ и УП на

Изменения и
допълнения на
ЗДФИ,

Напълно постигната цел
/100%/
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осъществяването на
дейността по държавна
финансова инспекция.
Преглед, анализ и
актуализиране на
вътрешните актове на
АДФИ, както и на
нормативните
актове, които уреждат
дейността по държавна
финансова инспекция.

АДФИ, ДВ бр.60 и
бр. 92 от 2011 г.
Изменени и
допълнени
вътрешни актове
относно контрола в
областта на
обществените
поръчки.

ППЗДФИ и УП
на АДФИ /ДВ
бр.60 и бр. 92
от 2011 година/

1.5. Изменение и
допълнение на Закона
за държавната
финансова инспекция
/ЗДФИ/.

Изменен и
допълнен ЗДФИ, ДВ
бр.60 от 5 август
2011 г.

Изменения и
допълнения на
ЗДФИ /ДВ
бр.60 и бр. 92
от 2011 година/

Напълно постигната цел
/100%/

1.6. Актуализация на
споразуменията за
сътрудничество и
взаимодействие със
Сметна палата на РБ
/СП/ и Агенцията по
обществени поръчки
/АОП/

Подписани
споразумения за
сътрудничество
между:
- АДФИ, СП на РБ и
КЗК на 27.04.2011 г.
- Министерство на
финансите (АДФИ и
ИАОСЕС) и СП на
РБ на 18.05.2011 г.
- АДФИ и
Прокуратурата на
РБ на 20.10.2011 г.

Подписани
споразумения
за сътрудничество.

Напълно постигната цел
/100%/

4

2. Своевременно
установяване на
нарушения на
нормативни актове,
вреди на
имуществото на
проверяваните
организации и лица,
индикатори за
корупция и измами и
предприемане на
действия по
компетентност.

2.1. Установяване на
нарушения на
нормативни актове в
проверяваните
организации и лица и
предприемане на
действия по
компетентност в
рамките на извършените
финансови инспекции.
2.2. Установяване на
вреди на имуществото
на проверяваните
организации и
лица и предприемане на
действия по
компетентност.

2.3. Установяване на
индикатори за измами и

- Предстои
окончателното
съгласуване и
подписване на
споразумение
между АДФИ, СП и
АОП.
Съставени 2 073
акта за
установяване на
административни
нарушения.

Установени
са
вреди на стойност
2 144 444 лв., за
които е потърсена
пълна
имуществена
отговорност
по
реда на чл.21 от
ЗДФИ, като са
съставени 29 акта
за начет срещу 62
лица.
Окончателните
Резултати от

Не се посочват
индикатори.
Съгласно чл.5
от ЗДФИ
дейността на
АДФИ през
2011 г. не е
планова.

Съставени
2 073 ата за
установяване
на
административ
ни нарушения.

Установени
са вреди на
стойност
2 144 444 лв.,
за които са
съставени 29
акта за начет
срещу
62
лица.

Окончателната
самооценка ще бъде
представена с годишния
отчет до 31 май 2012 г.
Съгласно чл.8, ал.2 от
ЗДФИ АДФИ представя
годишен отчет до 31
май на следващата
година.
Напълно постигната цел
/100%/
Напълно постигната цел
/100%/
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3. Защита на
финансовите
интереси на
държавата и
общините в
юридическите лица с
блокираща квота
държавно или
общинско участие в
капитала.

предприемане на
действия по
компетентност в
резултат на
извършените финансови
инспекции.
3.1. Извършване на
финансови инспекции в
юридическите лица с
блокираща
квота държавно или
общинско участие в
капитала.

3.2. Докладване на
резултатите от
извършени финансови
инспекции в
юридическите лица с
блокираща квота
държавно или общинско
участие.

дейността се
представят пред
МС с годишния
отчет за 2011 г., до
31 май 2012 г.
Към 31.12.2011 г. са
отчетени 64
финансови
инспекции.
Окончателните
резултати от
дейността се
представят пред
МС с годишния
отчет за 2011 г. до
31 май 2012 г.
В зависимост от
установените при
инспекциите
нарушения и вреди,
резултатите от 64
финансови
инспекции са
докладвани на
компетентните
органи, в т.ч и на
органите,
упражняващи
правата на
собственост на

Не се посочват
индикатори.
Съгласно чл.5
от ЗДФИ
дейността на
АДФИ през
2011 г. не е
планова.

Към 31.12.2011
г. са отчетени
64 финансови
инспекции.

Окончателната
самооценка ще бъде
представена с годишния
отчет до 31 май 2012 г.
Съгласно чл.8, ал.2 от
ЗДФИ АДФИ представя
годишен отчет до 31
май на следващата
година.
Напълно постигната цел
/100%/

Резултатите от
64 финансови
инспекции са
докладвани на
компетентните
органи, в т.ч и
на органите,
упражняващи
правата на
собственост на
държавата и
общините в
капитала на
съответните

Напълно постигната цел
/100%/
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4. Провеждане на
ефективен контрол
върху разходването
на обществени
средства при
възлагането и
изпълнението на
обществени поръчки.

4.1. Извършване на
финансови инспекции и
проверки по чл.123, ал.4
от ЗОП
за законосъобразност
при възлагането и
изпълнението на
договори за
обществени поръчки.

държавата и
общините в
капитала на
дружествата.
При отчетените до
момента 368
финансови
инспекции са
проверени 1 452
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки на стойност
1 532 620 809 лв.,
като при 1 010 от
тях на стойност
1 159 195 683 лв. са
установени 2 465
бр. нарушения. От
установените
нарушения 314
случая са на
непроведени
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки на стойност
197 644 650 лв. при
наличие на
законови основания
за провеждане на
процедури.

дружества.

Не се посочват
индикатори.
Съгласно чл.5
от ЗДФИ
дейността на
АДФИ през
2011 г. не е
планова.

Проверени са
1 452
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки на
стойност
1 532 620 809
лв., като при
1 010 от тях на
стойност
1 159 195 683
лв. са
установени
2 465 боя
нарушения.

Окончателната
самооценка ще бъде
представена с годишния
отчет до 31 май 2012 г.
Съгласно чл.8, ал.2 от
ЗДФИ АДФИ представя
годишен отчет до 31
май на следващата
година.
Напълно постигната цел
/100%/
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4.2. Докладване на
характерните нарушения
при възлагането и
изпълнението
на договори за
обществени поръчки на
Министерски съвет чрез
министъра на
финансите.

5. Защита на
финансовите
интереси на
Европейския съюз,
чрез финансови
инспекции на
разпоредители и
бенефициенти на
средства по договори
и програми на ЕС.
Разкриване на
грешки и измами.
Съдействие с други
контролни органи при

5.1. Извършване на
финансови инспекции на
разпоредители и
бенефициенти
на средства по договори
и програми на ЕС.
Разкриване на грешки и
измами, свързани с тези
средства.

5.2. Съдействие и
сътрудничество с други

Характерните
нарушения се
докладват с
годишния отчет за
резултатите от
дейността на АДФИ.
Съгласно чл.8, ал.2
от ЗДФИ агенцията
представя годишен
отчет за
резултатите на
Министерския съвет
чрез министъра на
финансите до 31
май на следващата
година. Отчетът е
приет от МС на
18.05.2011 година.
От извършените
финансови
инспекции през
2011 г., при 72
инспекции са
установени измами
и нарушения при
разходването на
средства по
фондове и
програми на ЕС.
Получени са 2
искания по реда на

Напълно постигната цел
/100%/

Не се посочват
индикатори.
Съгласно чл.5
от ЗДФИ
дейността на
АДФИ през
2011 г. не е
планова.

При 72
инспекции са
установени
измами и
нарушения при
разходването
на средства по
фондове и
програми на
ЕС.

Окончателната
самооценка ще бъде
представена с годишния
отчет до 31 май 2012 г.
Съгласно чл.8, ал.2 от
ЗДФИ АДФИ представя
годишен отчет до 31
май на следващата
година.
Напълно постигната цел
/100%/

Получени са 2
искания за

Напълно постигната цел
/100%/
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извършване на
проверки на
разходването на
средства от ЕС.
Съдействие на
контрольорите на ЕК
за осигуряване на
достъп до помещения
и/или документация
от проверяваните
организации или
лица по чл.4, т.7 от
ЗДФИ.

6. Финансово
осигуряване
дейността на АДФИ и
провеждане на
ефективна политика
за професионално
развитие на органите
и служителите и за
повишаване на
качеството на

контролни органи при
извършване
на проверки на
разходването на
средства от ЕС.

чл.31”а” от ЗДФИ за
оказване на
съдействие на
контрольорите на
Европейската
комисия във връзка
с контрола и
проверките на
място,
осъществявани от
ОЛАФ.

съдействие от
дирекция
КБПЗФИЕС
към МВР.

Ангажиментите са
изпълнени. През
2011 г. от органи на
АДФИ са
докладвани на
съвета АФКОС 72
случая на
нарушения и
измами със
средства от ЕС.
6.1Разпределение на
Бюджет на АДФИ за
утвърдените средства на 2011 г.
АДФИ със Закона за
бюджета за 2011 година

Докладвани са
на Съвета
АФКОС 72
случая на
нарушения и
измами със
средства от
ЕС.

Напълно постигната цел
/100%/

Спазване на
месечното
разпределение
и
утвърждаване
на месечен
лимит на
разходите по
бюджета от
МФ.

Напълно постигната цел
/100%/

5.3. Изпълнение на
ангажиментите на АДФИ
като член на Съвета за
координация в борбата с
правонарушенията,
засягащи финансовите
интереси на
Европейските общности
/АФКОС/.

Спазване на
месечното
разпределение
и
утвърждаване
на месечен
лимит на
разходите по
бюджета от
МФ.
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дейността по
държавна финансова
инспекция.
Разработване и
прилагане на единна
методология при
осъществяване на
дейността и
усъвършенстване на
правната рамка.

6.2 Разработване на
проект на бюджет в
програмен формат на
АДФИ за 2012 година

6.3 Разработване на
Бюджетна прогноза
бюджетната прогноза на на АДФИ
АДФИ по политики и
За периода 2012програми за периода
2014 г.
2012-2014 г.
6.4.Усъвършетствуване
на вътрешните актове,
свързани с финансово –
счетоводната дейност на
АДФИ

7. Ефективно
взаимодействие и
сътрудничество с
други държавни
органи. Подобряване

Проект на бюджет
на АДФИ по
програми за 2012 г.

1. Осъществяване на
ефективна вътрешна и
външна комуникация по
отношение на
дейностите, целите и

Утвърждаване на:
1.счетоводната
политика на АДФИ
за 2011 г.
2. Инструкция за
бюджетния процес
в АДФИ
3. Вътрешни
правила за реда и
организацията за
възлагане на
обществените
поръчки в АДФИ.
Постигната е поголяма публичност
и прозрачност за
дейността на
агенцията.

Утвърден
бюджет в
програмен
формат за
2012 г.

Утвърден
бюджет в
програмен
формат за
2012 г.

Напълно постигната цел
/100%/

Утвърден
бюджет на
АДФИ по
политики и
програми за
2012 г.
Утвърдени
вътрешни
актове

Утвърден
бюджет на
АДФИ по
политики и
програми за
2012 г.
Утвърдени
вътрешни
актове

Напълно постигната цел
/100%/

Постигане на
публичност и
прозрачност за
дейността на
агенцията.

Повишена
информиранос
т на
общественост
та относно

Напълно постигната цел
/100 %/

Напълно постигната цел
/100%/

10

на комуникацията за
осигуряване на
публичност и
прозрачност на
дейността на АДФИ.
Прилагане на
съвременните
информационни
технологии при
осъществяване на
дейността по
държавна финансова
инспекция.

задачите на агенцията,
осигуряване на
публичност и
прозрачност чрез
контакти с медиите и
осигуряване на достъпа
до информация на
гражданите и медиите
по ЗДОИ.

Съгласно
измененията на
ЗДФИ /ДВ,
бр.60/2011 г./ всяко
тримесечие се
публикуват на
интернет
страницата на
АДФИ резултатите
от приключилите
финансови
инспекции
2. Проектиране,
Предоставяне на
изработване и пускане в възможност на
експлоатация на ФОРУМ служителите в АДФИ
на вътрешната страница да обсъждат
на АДФИ
проблеми, свързани
с дейността на
агенцията, да
споделят опит и
добри практики
3.Поддържане и
обновяване на
информационната и
комуникационна
структура на
информационната
система на АДФИ и
повишаване сигурността
на информацията,
електронните

Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
инспекционната
дейност.

дейността на
АДФИ.

Повишаване на
качество и
ефективност
на
инспекционнат
а дейност.

Повишени
качество и
ефективност
на
инспекционнат
а дейност.

Напълно постигната цел
/100 %/

Подобряване
възможностите
за отчитане
резултатите от
инспекционнат
а дейност.

Подобрени
възможности
за отчитане
резултатите от
инспекционнат
а дейност.

Напълно постигната цел
/100 %/

11

информационни
фондове и бази данни
4.Проектиране и
обновяване на УЕБ
базираните програмни
продукти „Феникс”,
„Алба” и АНП за
отчитане на резултатите
от инспекционната
дейност в съответствие
с нормативните
изменения

Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
инспекционната
дейност.

Повишаване на
качество и
ефективност
на
инспекционнат
а дейност.

Повишени
качество и
ефективност
на
инспекционнат
а дейност.

Напълно постигната цел
/100 %/

5.Обучение на
служителите в агенцията
по използване на
съвременни
информационни
технологии и
специализиран софтуер.

Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
инспекционната
дейност.

Повишаване на
ефективността
и ефикасността
на
инспекционнат
а дейност.

Повишена
информиранос
т на
общественостт
а относно
дейността и
целите на
АДФИ.

Напълно постигната цел
/100 %/

Директор: п.
/Т. Петкова/
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