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Актуален статус

Бенефициент

№ на договор за БФП

№ на
регистрирана
нередност

1

2

3

4

Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП

Община
Берковица

BG161PO001-4.1.01-0006C0001

ОПРР/10/РР/026

Сума на
финансовата
корекция
главница и
лихва
5

107 234.06

Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП

Община Неделино

BG161PO001-4.1.01-0008C0001

ОПРР/10/РР/028

248 555.29

Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП

Община Харманли

BG161PO001-2.1.02-0041C0001

ОПРР/11/РР/055

18 910.63

Подлежащ на
възстановяване

Община Сливен

BG161PO001-1.1.01-0219C0001

ОПРР/11/РР/048

Дължима сума
68 512.73
Частично
прихваната сума
414 689,30

Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП

Община Оряхово

BG161PO001-4.1.01-0039C0001

ОПРР/11/РР/050

97 560.58

Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП

Община Монтана

BG161PO001-1.4.03-0023C0001

ОПРР/11/РР/051

74 213.33

Възстановен

Община Варна

BG161PO001-2.1.02-0015C0001

ОПРР/11/РР/059

614 812,04

Прихванат

Община Червен
бряг

BG161PO001-1.1.01-0070с0001

ОПРР/11/РР/061

3 707,10

Прихванат

Община Карнобат

BG161PO001-1.1.01-0052C0001

ОПРР/11/РР/062

19 099,49

Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП

Община Мездра

BG161PO001-1.1.01-0008C0001

ОПРР/11/РР/066

219 779.25

Подлежащ на
възстановяване

Община Радомир

BG161PO001-1.1.01-0067C0001

ОПРР/11/РР/067

306 095.13

Основания за налагане на финансова
корекция
6
неправомерно прилагане на избрания
критерий за оценка или методиката за
оценка на офертите при проведен открит
конкурс за СМР и строителен надзор.
налице нарушения на процедура за избор
на изпълнител за СМР- поставени са
дискриминационни критерии.
Възложителят е включил в обявлението
условия, които дават предимство или
необосновано ограничават участието на
лица в обществената поръчка
дейност „Проектиране” - не е била
верифицирана по време на изпълнението
на целия проект, тъй като е невъзможно
да се определи кога точно са
изработвани проектите и от кого,
следвало е да не се верифицират и
разходи за авторски надзор, тъй като те
са свързани с проектирането и са
заплатени на лицето, което
бенефициентът твърди, че е проектирало
Дискриминационни изисквания в
обявлението за обществена поръчка,
обективирано и в текста на рамковото
споразумение с потенциалните
изпълнители- противоречие с принципа
за равнопоставеност и недопускане на
дискриминация при възлагане на
поръчките, установен в нормата на чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП).
дискриминационно изискване по
отношение на участниците, които са
обединения- открит конкурс по реда на
НВМОП
дискриминационни изисквания по
отношение на участниците, които са
обединения - открит конкурс

Доклад на АДФИ: констатирани
нарушения на чл.25, ал.2 и чл.28, ал.2 от
ЗОП, свързани със съдържанието на
обявлението и условията за участие в
процедура за възлагане на обществена
поръчка
Нарушение на чл.15, ал.5 и ал.6 от ЗОП,
вр. с § 2 от НВМОП - разделяне на
обществена поръчка
нарушение на чл. 3, ал. 2, във връзка с
чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП /ДВ бр.
53/2006 г./ - разделяне на обществена
поръчка
одитен доклад от 29.08.2011 г. на ИА
„ОСЕС" –
Недопустим разход - несъответствие
между платени и извършени дейности
- нарушение в областта на обществени
поръчки
одитен доклад от 29.08.2011 г. на ИА
„ОСЕС" –нарушение на чл. 23, ал. 1 от
ЗОП; не са формулирани критерии за
подбор в обявлението; В обявлението за
обществена поръчка са включени
изисквания, които необосновано да
ограничават участието на лицата в
процедурата.
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Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП

Община Аксаково

BG161PO001-2.1.02-0016C0001

ОПРР/11/РР/069

1 053 788.33
частично
възстановяване в
размер на
52 504,98

Подлежащ на
възстановяване

Общинска
администрация
Костинброд

BG161PO001-2.1.02-0038C0001

ОПРР/11/РР/070

486 814.43

Възстановен

Община Карлово

BG161PO001-2.1.02-0036C0001

ОПРР/11/РР/072

106 564,02

Прихванат

Община Стара
Загора

BG161PO001-1.1.01-0080C0001

ОПРР/11/РР/075

242 721,09

Възстановен

Община Своге

BG161PO001-4.1.01-0020C0001

ОПРР/11/РР/073

25 060,79

Подлежащ на
възстановяване

Община Никопол

BG161PO001-4.1.01-0029C0001

ОПРР/11/РР/074

98 975,76

одитен доклад от 29.08.2011 г.обществена поръчка:
не са формулирани минимални
изисквания към участниците, с което е
нарушен чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП,
възложителят е нарушил изискванията
на чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, съгласно
които същият е длъжен в обявлението за
обществена поръчка да включи
информация за минималните изисквания
към годността на участниците и за
документите, с които се доказва
изпълнението им;. нарушено
изискването на чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1
от ЗОП документи по цитираните
разпоредби да се изискват само ако са
определени минимални изисквания към
годността на участниците;
неоснователно отстранен участник без
да са били налице условията по чл. 70,
ал. 1 и 3 от ЗОП;
одитен доклад от 29.08.2011 г.
Обществени поръчки: - включени като
показатели за оценка на офертата
критерии за подбор, констатирани
нарушения в процедурата за възлагане
на обществена поръчка,
не е изпратено предварително обявление
до ДВ и АОП във връзка с поръчка,
въпреки нейната прогнозна стойност;
внесени поправки в обявлението, които
водят до съществена промяна в
условията, при които е обявена
процедурата, като направена техническа
редакция в т. 2.3; пропуски при
определяне критерии за подбор;
изпратени със закъснение разяснения по
постъпили искания от участници в
процедурата; нарушен принцип на равно
третиране и недопускане на
дискриминация; неоснователно
отстранени участници; оценките по
останалите показатели извън цената не
са съобщени преди обявяването на
цената и не е изпратено решението за
определяне на изпълнител на един от
участниците
одитен доклад от 29.08.2011 г.
Обществени поръчки:
наличие на дискриминационни критерии
в обявлението за обществена поръчка;
неоснователно отстранени участници
Не е изпратено предварително обявление
съобразно чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗОП ;
разяснения по документацията за
участие са изпращани със закъснение, на
различни дати и не на всички лица,
закупили документация, в нарушение на
29, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП; наличие на
ограничителни и дискриминационни
критерии в нарушение на чл. 25, ал. 5 от
ЗОП.
одитен доклад от 29.08.2011 г.
Обществени поръчки: включване на
минимални изисквания, свързани със
способността на участника да изпълни
съответния договор като показатели за
оценка; неоснователно отстранен
участник
одитен доклад от 29.08.2011 г.
обществени поръчки : наличие на
дискриминационни критерии в
нарушение на чл. 9 на НВМОП; в
обявлението на обществената поръчка не
е посочен пълният обем информация;
неоснователно отстранени участници;
изменени условия по договора в
нарушение на чл. 33, ал. 1 от НВМОП.
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Възстановяване на недопустим разход

Прихванат

Община Червен
бряг

BG161PO001-1.1.01-0070C0001

ОПРР/11/РР/088

9 120,32

Прихванат

Община Червен
бряг

BG161PO001-1.1.01-0070C0001

ОПРР/11/РР/080

263 167,15

Прихванат

Община Червен
бряг

BG161PO001-1.1.01-0070C0001

ОПРР/11/РР/085

6 067,10

Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП

Община Златоград

BG161PO001-4.1.01-0007C0001

ОПРР/11/РР/100

270 951,35

Прихванат

Община Бяла
Слатина

BG161PO001-1.1.01-0043с0001

ОПРР/11/РР/054

5 182,76

Възстановен

Община Варна

BG161PO001-2.1.02-0015с0001

ОПРР/11/РР/103

218 862,42

Прихванат

Община
Благоевград

BG161PO001-1.4-02-0046с0001

ОПРР/11/РР/105

7 421,99

Прихванат

Община Бяла
Слатина

BG161PO001-1.1-01-0043с0001

ОПРР/11/РР/106

18 649,93

Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП

Община Георги
Дамяново

BG161PO001-4.1-01-0055с0001

ОПРР/11/РР/107

1 173,47

Възстановен

Видинска
търговско
промишлена
палата

BG161PO001-4.2.01-0069C0001

ОПРР/11/РР/114

1 172,99

Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП

Община Георги
Дамяново

Възстановен

Община Лясковец

BG161PO001-4.1.01-0055C0001

ОПРР/11/РР/112

82 005,90

ОПРР/12/РР/115

21 939,87

ОПРР/12/РР/116

33 863,16

ОПРР/12/РР/117

79 051,21

BG161PO001-1.1.01-0032C0001

Прихванат

Община Стражица
BG161PO001-4.1.01-0077C0001

Подлежащ на
възстановяване

Община Омуртаг
BG161PO001-4.1.01-0028C0001

обществени поръчки : показателите за
оценка по критерия "икономически найизгодна оферта" представляват критерии
за подбор-нарушение на чл. 25, ал. 7 от
ЗОП.
обществена поръчка дискриминационни изисквания
Нарушението на чл. 25, ал. 5 от ЗОП.
Нарушение на чл.2, ал. 1, т.2 от НВМОП.
Възложена е обществена поръчка за
услуга на стойност от 24 000,00 лв. без
ДДС, без да бъде проведена процедура
за възлагане на малка обществена
поръчка и без да бъдат събрани не помалко от 3 оферти, които съдържат
техническо и финансово предложение.
неизпълнение на договора за БФП
нарушена устойчивост на проекта

-

Обществени поръчки: нарушение на чл.
28, ал. 2 от ЗОП / методиката трябва да
съдържа точни указания за определяне
на оценката по всеки показател/
одитен доклад от 29.08.2011 г.
физическото изпълнение на проекта –
нарушен е принципът за устойчивост на
резултатите и репутационен риск за
Европейския фонд за регионално
развитие
нарушение при провеждане на
процедури за обществени поръчки нарушение на чл.15, ал.5 и ал.6 от ЗОП –
разделяне на обществени поръчки
нарушение на чл.15, ал.6 от ЗОП–
разделяне на обществени поръчки
одитен доклад от 29.08.2011 г.
извършено нарушение при физическото
изпълнение на проекта
одитен доклад от 29.08.2011 г
Допустимост на разходите недопустими разходи за командировка
(дневни пари)
одитен доклад от 29.08.2011 г
1. обществени поръчкиНарушение на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „в” от
ЗОП и чл. 15, ал. 7 от ЗОП, както и на чл.
51, ал. 1 от ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР
на НВМОП и чл. 9 от НВМОП.
2. нарушение при физическо
изпълнение на проекта
- нарушение на чл. 6, ал. 5 от НВМОП,
във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП –
като показатели за оценка са включени
критерии за подбор
- погрешно фактурираната данъчна
основа, довела до недължимо платена
сума
Нарушен е чл. 40, ал. 1 от НВМОП –
комисията е допуснала грешка при
оценка на подадените оферти, като по
този начин не е приложен правилно
предварително определения критерий за
оценка
Бенефициентът община Омуртаг е
нарушил чл. 33, ал. 1 от НВМОП (ред.
ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г.) във
връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. ДВ.
бр.59 от 20 Юли 2007г.) – със спиране и
продължаване на строителните работи,
без основание, сa били изменени
сключените договори за обществена
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Възстановен

Община Кърджали

ОПРР/09/РР/012

213 406,11

ОПРР/11/РР/096

4 500,00

Разделяне на обществена поръчка.

ОПРР/10/РР/023

17 712,89

Окончателен доклад на ИА „ОСЕС” от
30.11.2010г.:
Сключване на договор за малка
обществена поръчка без представяне на
всички необходимите документи по
чл.32, ал.1 от НВМОП и решението на
възложителя в процедурата за избор на
изпълнител на СМР не е изпратено на
участника в установения срок.

ОПРР/11/РР/084

4 500,00

Нарушение на чл. 2 от НВМОП

ОПРР/11/РР/077

3 111,42

ОПРР/10/РР/021

236 880,02

ОПРР/10/РР/031
ОПРР/10/РР/019
ОПРР/10/РР/032

7 590,38

BG161PO001/2.102/2007/005
Възстановен

Възстановен

Община Бургас

BG161PO001/2.102/2007/019

Община Венец

BG161PO001/4.101/2007/024
Възстановен

Община Попово

Възстановен

Община Никола
Козлево

Възстановен

Община Созопол

BG161PO001/1.402/2008/009

BG161PO001/4.101/2007/039

BG161PO001/2.102/2007/010

Възстановен

Община Попово

BG161PO001/1.101/2007/013
Възстановен

Община Попово

BG161PO001/2.102/2007/002

ОПРР/10/РР/025

1 200 200,86

Възстановен

Община Омуртаг

BG161PO001/4.102/2008/011

ОПРР/11/РР/094

11 867,31

Възстановен

Община Ловеч

ОПРР/10РР/035

1 464,00

ОПРР/10/РР/029

5 280,00

ОПРР/10/РР/037

16 485,99

ОПРР/10/РР/027

56 491,31

ОПРР/10/РР/038

765,12

BG161PO001/1.101/2007/053

Възстановен

Община
Търговище
BG161PO001/2.102/2007/004

Възстановен

Възстановен

Възстановен

Община
Момчилград

Община
Благоевград

BG161PO001/4.101/2007/007

BG161PO001/2.102/2007/001

Община Ябланица
BG161PO001/4.101/2007/037

поръчка BG161PO001/4.1-01/2007/019S-01 и № BG161PO001/4.1-01/2007/019S-02
Нарушения на чл.64 ал. 1, чл. 25, ал.2,
т.7, чл. 73, ал.1 и ал. 3, чл. 42, ал. 2, във
връзка с чл. 47, ал.1, 2 и 9 и чл. 48, ал.2
от ЗОП във връзка с проведена
процедура за възлагане на обществена
поръчка.

сключен договор с изпълнител с нова
ценова оферта, различна от офертата, въз
основа на която участникът е определен
за изпълнител.
Сключен е договор за обществена
поръчка с преди изтичане на срока за
обжалване на решението на възложителя
за определяне на изпълнител и без
представяне на документи по чл. 47 от
ЗОП
- нарушение на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;
- недопустим разход;
- не е спазено изискването на чл.38, ал.10
от НВМОП за отваряне на плика с
предлаганата цена след като комисията е
разгледала офертите и е извършила
оценяване по всички други показатели,
отразено в подписан от членовете
протокол;
В обявлението за открита процедура за
СМР по ЗОП са заложени неправомерни
критерии за подбор
- неправилното залагане на минимални
изисквания от страна на възложителя,
което е нарушение на ЗОП
Окончателен одитен доклад на ИА
„ОСЕС”:
процедурни нарушения при провеждане
на процедурата за избор на изпълнител
за строителен надзор по проекта
(неподписан плик с цена)
Окончателен одитен доклад на ИА
„ОСЕС” от 30.11.2010г.:
Обществени поръчки, възложени без
осигуряване на конкуренция и в
отсъствие на изключителна спешност
поради непредвидими събития.
Окончателен одитен доклад на ИА
„ОСЕС” от 30.11.2010г.:
Не спазена методология за оценка на
оферти при проведен открит конкурс за
СМР
Окончателен одитен доклад на ИА
„ОСЕС”:
неправомерно прилагане на избрания
критерий за оценка и методика за оценка
на офертите
Окончателен одитен доклад на ИА
„ОСЕС”:
неправомерно прилагане на избрания
критерий за оценка или методиката за
оценка на офертите при проведен открит
конкурс
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Възстановен

Община
Стамболово

ОПРР/10/РР/036

9 604,35

ОПРР/10/РР/039

4 750,00

ОПРР/10/РР/046

5 724,00

BG161PO001/4.101/2007/013

Възстановен

Община Мездра
BG161PO001/2.102/2007/011

Възстановен

Възстановен

Община
Белоградчик

BG161PO001/4.201/2008/004

Община Ловеч

ОПРР/10/РР/045

1 880,00

ОПРР/10РР/034

1 648,80

BG161PO001/1.101/2007/003

Възстановен

Община Ловеч
BG161PO001-2.102/2007/006

Окончателен одитен доклад на ИА
„ОСЕС”:
не е спазена методология за оценка на
предложения при открит конкурс за
СМР и срокът на сключения договор е
изменен чрез анекси
Окончателен одитен доклад на ИА
„ОСЕС”:
сключен е договор без да е проведена
процедура по събиране на три оферти,
въпреки че са били налице изискванията
за това.
Нарушение на процедура по възлагане
на обществена поръчка.
Окончателен одитен доклад на ИА
„ОСЕС”:
процедурни нарушения при провеждане
на процедурата за избор на изпълнител
за строителен надзор по проекта
(неподписан плик с цена)
Окончателен одитен доклад на ИА
„ОСЕС”:
процедурни нарушения при провеждане
на процедурата за избор на изпълнител
за строителен надзор по проекта
(неподписан плик с цена)

Възстановен

Община Кирково

BG161PO001/4.101/2007/014

ОПРР/10/РР/018

42 215,59
15 679,20

инвестицията по проекта е неефективна.

Възстановен

Община Каварна

BG161PO001/4.101/2007/018

ОПРР/10/РР/024

44 844,91

Чл. 43 ал.1 от ЗОП – изменение на
сключен договор по ЗОП

Възстановен

Община Добрич

BG161PO001/2.102/2007/029

ОПРР/11/РР/040

97 605,70

Ограничителни условия

Възстановен

Община Лъки

Възстановен

Община Бургас

ОПРР/11/РР/081

9 600,00

ОПРР/11/РР/047

416 073,19

ОПРР/11/РР/056

18 735,00

Разделяне на обществени поръчки.

ОПРР/11/РР/057

11 240,10

Нарушение на чл.7, ал.1, т.1 във връзка с
чл.1, ал.3, т.1 от ПМС 55 като е нарушен
един от основните принципи заложени в
ПМС 55, а именно принципът на
публичност и прозрачност.

ОПРР/11/РР/063

265 416,32

Неизпълнение на проекта.

BG161PO001-1.1.01-0031с0001

ОПРР/10/РР/044

43 345,13

Неправилно прилагане на критериите за
подбор и оценка

BG161PO001-1.1.01-0136C0001

ОПРР/11/РР/064

8 505,00

ОПРР/11/РР/065

3 000,00

ОПРР/11/РР/065

2 100,00

BG161PO001/4.201/2008/048

BG161PO001/1.405/2009/001
Възстановен

Община Шабла

Възстановен

Фондация
"Институт за
екологична
модернизация"

Дългът е в процес на
принудително
възстановяване от НАП –
Частично възстановен

Община Дулово

Възстановен

Община Добрич

Възстановен

Община Велико
Търново

Възстановен

Община Габрово

Възстановен

Община Габрово

Възложителят е включил като показател
за оценка критерий "квалификация" за
подбор по чл. 25,ал. 2, т. 6 от ЗОП във
вр. с чл. 27, ал. 5 от ЗОП
Бенефициентът е нарушил чл.59, ал.2 от
ЗОП като е завишил над 1% гаранцията
за участие в процедурата. Констатирано
е и второ нарушение по същата
процедура по ЗОП - дискриминационо
изискване за общ оборот за последните 3
години в размер над трикратната
прогнозна стойност за обособени
позиции 1 и 2. В съвкупност двете
нарушения са създали предпоставки за
ограничаване на конкуренцията в
процедурата.

BG161PO001/4.201/2008/043

BG161PO001/4.201/2008/042

BG161PO001/2.102/2007/026

BG161PO001-1.1.01-0058C0001

BG161PO001-1.1.01-0078C0001

Нарушение на чл. 15, ал. 6 от ЗОП, вр. с
§2 от НВМОП - разделяне на обществена
поръчка
Възложителят не е събрал три оферти
при избора на изпълнител на обществена
поръчка, въпреки че са били налице
законовите изисквания.
Възложителят не е събрал три оферти
при избора на изпълнител на обществена
поръчка, въпреки че са били налице
законовите изисквания.
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Възстановен

Възстановен

Община Смолян

BG161PO001-1.1.01-0071C0001

Община Бургас

ОПРР/11/РР/068

232 623,38

неоснователно отстранен участник.

ОПРР/11/РР/071

221 126,49

неоснователно намален срок за подаване
на предложения в нарушение на чл. 64,
ал. 3 от ЗОП; Неадекватни показатели за
оценка в нарушение на пар. 1, т. 8 от ДР
ЗОП; липса на минимални изисквания и
документи за доказване, като липса на
определени минимални изисквания към
участниците, не са посочени в
обявлението изискуемите документи за
доказването на определените минимални
изисквания към кандидатите; наличие на
ограничителни условия

BG161PO001-2.1.02-0037C0001
Възстановен

Сдружение
АПРСМБ

BG161PO001-1.1.01-0094C0001

ОПРР/11/РР/082

64 670,64

Невложен в строителството материал.

Възстановен

Сдружение
АПРСМБ

BG161PO001-1.1.01-0094C0001

ОПРР/11/РР/087

7 680,00

Неизпълнение на граждански договор
във връзка с проекта.

Възстановен

Сдружение
АПРСМБ

BG161PO001-1.1.01-0094C0001

ОПРР/11/РР/086

7 686,00

Неправилно актувани като завършени
работи (СМР)

Възстановен

Община Бургас

BG161PO001-1.1.01-0082C0001

ОПРР/11/РР/092

75 534,92

Възстановен

Община Бургас

ОПРР/11/РР/091

22 601,56

ОПРР/11/РР/093

6 000,00

ОПРР/11/РР/078

4 750,00

BG161PO001-1.1.01-0082C0001
Възстановен

Община Пещера

Възстановен

Община
Пазарджик

Възстановен

BG161PO001-1.4.05-0063C0001
BG161PO001-1.4.02-0014C0001

Община
Пазарджик

ОПРР/11/РР/079

478 495,12

BG161PO001-1.4.02-0014C0001

дискриминационни/ограничаващи
участниците изисквания за технически
възможности
наличие на дискриминационни условия,
съдържащи се в техническите
спецификации на документация за
открита процедура за възлагане на
обществена поръчка
Възложителят не е събрал три оферти
при избора на изпълнител на обществена
поръчка, въпреки че са били налице
законовите изисквания.
Нарушение на чл. 2, ал. 1 от НВМОП.
Накърняване на устойчивостта на
проекта, като по този начин частично се
възпрепятства постигането на някои
цели, индикатори и др. Това
представлява нарушение на принципа на
устойчивост на резултатите и
репутационен риск за ЕФРР.
Нарушени са чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП и
чл.25, ал.5 от ЗОП – наличие на
дискриминационни изисквания

Възстановен

Община Ямбол

BG161PO001-1.1.01-0127C0001

ОПРР/11/РР/089

483 605,65

Възстановен

Община Ямбол

BG161PO001-1.1.01-0127C0001

ОПРР/11/РР/090

8 280,00

Ограничителни изисквания.

Възстановен

Община Бургас

BG161PO001-1.4.05-0017C0001

ОПРР/11/РР/083

12 297,50

Разделяне на обществена поръчка

Възстановен

Община Бургас

ОПРР/11/РР/098

3 761,39

Възстановен

Община Бургас

ОПРР/11/РР/097

647,81

Възстановен

МИЕТ

ОПРР/11/РР/095

10 380,00

Възстановен

Община Бургас

ОПРР/11/РР/098

3 000,00

Възстановен

Община Добрич

ОПРР/11/РР/099

347,40

Възстановен

МИЕТ

ОПРР/11/РР/101

317 879,10

BG161PO001-1.1.01-0033C0001
BG161PO001-1.1.01-0082C0001

BG161PO001-3.3.01-0002C0001

BG161PO001-1.1.01-0033C0001

BG161PO001-1.1.01-0031с0001
BG161PO001/3.301/2008/001-1

изписване в обявлението и
документацията на дискриминационни
условия в нарушение на чл. 25, ал. 5 от
ЗОП.
нарушение на чл. 32, ал. 2 от ЗОП посочена е търговска марка, без
добавяне думите "или еквивалентно"
Възложителят не е проверил процедура
„открит конкурс” по реда на НВМОП,
въпреки че са били налице законовите
изисквания за това.
- изписване в обявлението и
документацията на дискриминационни
условия в нарушение на чл. 25, ал. 5 от
ЗОП.
Възложителят е включил в обявлението
и документацията на поръчката
дискриминационно условие в нарушение
на чл. 25, ал. 5 от ЗОП
Неправомерен приход (възложителят е
наложил неустойка за забавено
изпълнение)
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Възстановен

ОПРР/11/РР/102

543 569,45

ОПРР/11/РР/104

37 760,47

ОПРР/11/РР/108

8 795,00

ОПРР/11/РР/113

2 150,00

ОПРР/11/РР/110

64 736,35

ОПРР/11/РР/111

3 837,31

ОПРР/11/РР/109

85 610,07

BG161PO001-1.4.03-0008C0001

ОПРР/12/РР/118

1 683.97

BG161PO001-4.1.01-0074C0001

ОПРР/12/РР/119

74 299.02

ОПРР/12/РР/120

Прихваната сума
6 337,92
Остатък за
възстановяване
14 180,65

Община Русе
BG161PO001-1.4.02-0038с0001

Възстановен

Община Златарица BG161PO001-4.1.01-0104с0001

Възстановен

Община Добрич

Възстановен

Община Бобов дол

BG161PO001-1.4.05-0022с0001

BG161PO001-4.2.01-0042C0001

Възстановен

Възстановен

Алианс за
регионално
сътрудничество и
развитие - гр.
Хасково

BG161PO001-1.1.01-0019C0001

Община Велико
Търново
BG161PO001-1.1.01-0136C0001

Възстановен

Прихванат

Прихванат

Подлежи на
възстановяване

Община Велико
Търново

Община Велинград

Община Девин

Министерство на
културата

Възстановен

Община Видин

Прихванат

Университет по
архитектура,
строителство и
геодезия

Прихванат

Възстановен

Прихванат

BG161PO001-1.1.01-0004C0001

BG161PO001-1.1.05-0005C0001

BG161PO001-1.1.01-0129C0003

ОПРР/12/РР/121

5 417,22

BG161PO001-1.1.07-0006C0001

ОПРР/12/РР/122

3 888,04

BG161PO001-1.4.02-0006C0001

ОПРР/12/РР/123

286 878,48

BG161PO001-4.1.01-0033C0003

ОПРР/12/РР/124

18 338,58

BG161PO001-4.1.02-0024C0002

ОПРР/12/РР/125

9 600,00

Община Нова
Загора

община Венец

община Лъки

Бенефициентът е нарушил чл. 32, ал.2 от
ЗОП, като е посочил търговски марки в
Количествената сметка от
документацията за възлагане на
обществена поръчка.
физическото изпълнение на проекта –
нарушен е принципът за устойчивост на
резултатите
Нарушен е принципът на публичност и
прозрачност, залегнал в чл. 2 от ЗОП.
Необосновано е ограничен кръгът на
потенциалните участници.
Окончателен одитен доклад от
20.12.2011г.:
неоснователно отстранен участник при
възлагане на обществена поръчка нарушен е принципът за равно третиране
и недопускане на дискриминация по чл.
2, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Окончателен одитен доклад от
20.12.2011г.:
нарушена е разпоредбата на чл. 17, ал. 4
от ПМС № 55/2007 г., както и принципът
за равнопоставеност и недопускане на
дискриминация.
Окончателен одитен доклад от
20.12.2011г.:
неоснователно отстранен участник при
възлагане на обществена поръчка нарушен е принципът за равно третиране
и недопускане на дискриминация по чл.
2, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Окончателен одитен доклад от
20.12.2011г.:
ограничителни изисквания към
участниците в процедурата по възлагане
на обществена поръчка.
Непроведено събиране на три оферти по
реда на НВМОП, неправомерно
директно възлагане на договор с предмет
"независим одит"
Прилагане на ограничителни и
дискриминационни условия при
възлагане на обществена поръчка за
СМР

Разделяне на обществени поръчки
Заложени ограничителни условия от
възложителя -процедура за възлагане на
общ. пръчка за СМР - марки в КСС и др.
Установено нарушение- разделяне на
обществени поръчки за заснемане,
проучване и изготвяне на задание за
обект "библиотечен център".
Нарушение- неосигуряване на
достатъчна степен на публичност и
прозрачност
Заложено ограничително изискване към
участниците при възлагане на
обществена поръчка / представяне на
удостоверение от банка за наличие на
собствен финансов ресурс и/или
осигурен достъп до кредитна линия в
размер на не по-малко от прогнозната
стойност на предмета на поръчката по
съответната обособена позиция/позиции/
Заложени ограничителни условия от
възложителя -процедура за възлагане на
общ. пръчка за СМР- изискване за
оборот
заложени дискриминационни изисквания
общ. поръчка с предмет "Техническа
помощ за инвестиционен проект за
изграждане на инфраструктура за
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превенция на свлачища".

Подлежи на
възстановяване

Възстановен

BG161PO001-1.1.01-0120C0001

ОПРР/12/РР/126

329 533,05

BG161PO001-3.3.01-0002C0003

ОПРР/12/РР/127

2250,00

BG161PO001-3.3.01-0002C0003

ОПРР/12/РР/128

573,60

BG161PO001-3.3.01-0002C0003

ОПРР/12/РР/129

BG161PO001-4.2.01-0012C0002

ОПРР/12/РР/130

31 499,70

BG161PO001-2.1.02-0041C0001

ОПРР/12/РР/131

5 649,13

BG161PO001-4.1.01-0031C0001

ОПРР/12/РР/132

10 269,71

BG161PO001-4.1.03-0068C0001

ОПРР/12/РР/133

28 673,21

BG161PO001-1.4.03-0006C0002

ОПРР/12/РР/134

94 427,62

BG161PO001-1.4.03-0006C0002

ОПРР/12/РР/135

1919,40

BG161PO001-4.2.01-0104C0001

ОПРР/12/РР/136

5 365,20

BG161PO001-2.1.02-0008C0001

ОПРР/12/РР/137

78 439,31

BG161PO001-4.1.01-0019C0002

ОПРР/12/РР/138

33 406,53

BG161PO001-4.2.01-0105C0001

ОПРР/12/РР/139

6 480,00

община Дупница

МИЕТ

Възстановен
МИЕТ

Възстановен

Прихванат

МИЕТ
Търговскопромишлена палата
"Стара Загора"

Подлежи на
възстановяване

372,60

Община Харманли
Възстановен
община Брацигово
Подлежи на
възстановяване
Община Дряново

Възстановен
община Русе

Възстановен

община Русе

Възстановен
Община Генерал
Тошево
Прихванат
община Търговище

Възстановен
Община Каолиново
Прихванат
Община Крушари

Заложени дискриминационни
изисквания по отношение на участници
обединения, прекомерно завишено
изискване по отношение на изпълнени
договори, изискване на гаранция за
участие от всяко лице включено в
обединението- общ. поръчка за СМР
"Прилагане на енергоспестяващи мерки
в община Дупница (инженеринг)"
Включени дискриминационни условия в
обявлението и документацията на
обществените поръчки и субективни
методики за оценка на офертитепроцедура с предмет: "Извършване на
финансов одит",
Включени дискриминационни условия в
обявлението и документацията на
обществените поръчки и субективни
методики за оценка на офертитепроцедура с предмет "Организиране на
събития за информация и публичност"
Включени дискриминационни условия в
обявлението и документацията на
обществените поръчки и субективни
методики за оценка на офертитепроцедура с предмет "Информационни и
комуникационни материали"
Разделяне на общ.поръчки-сключени
граждански договори за възлагане на
услуги
Прилагане на неправомерни критерии за
подбор и възлагане – определяне на
неправомерни ограничения за подбор,
които ограничават кръга на
потенциалните участници в процедура за
строителен надзор
Заменени количества на едни материали
с други при изпълнението на СМР.
Заложени дискриминационни критерии:
включени критерии за подбор като
показатели за оценка на офертите, когато
критерият е икономически най-изгодната
оферта -открит конкурс по НВМОП
Констатирани са нарушения при
провеждане на ОП с предмет:"
Укрепване на свлачище по откос на бул.
Придунавски, гр. Русе- залагане на
дискриминационни условия - завишено
изискване за оборот и др.
Възложителят е включил 2
дискриминационни елемента в поканата
изпратена до три фирми за възлагането
на ОП с предмет Изпълнение на
строителен надзор при изграждането на
обект" Укрепване на свлачище по откос
на бул. Придунавски, гр. Русе
Прилагане на неправомерни критерии за
подбор при възлагане на обществената
поръчка – завишено изискване за оборот,
субективно оценяване на участници в
процедура
Бенефициентът е извършил нарушение
при изпълнение на ремонтните дейности
за СМР
Залагане на дискриминационни
изисквания/изискване на референции от
възложители от публичния сектор,
участникът да е изпълнил мин 2 обекта
финансирани по предприсъед фондове
или европейски програми и др.
Заложен дискриминационен критерий
съдържащ се в заложеното изискване за
минимален оборот на участниците.
Нарушен е чл. 25, ал. 5 от ЗОП
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Прихванат

BG161PO001-4.2.01-0105C0001

ОПРР/12/РР/140

10 987,20

BG161PO001-1.1.01-0129C0003

ОПРР/12/РР/141

7 467,00

BG161PO001-1.4.02-0063C0001

ОПРР/12/РР/142

Прихваната сума
1 390 381,56
Остатък за
възстановяване
255 754,37

BG161PO001-1.4.02-0063C0001

ОПРР/12/РР/143

24 094,74

BG161PO001-1.1.01-0050C0001

ОПРР/12/РР/144

6 363,64

BG161PO001-1.4.03-0001C0001

ОПРР/12/РР/145

70 138,20

BG161PO001-2.1.02-0028C0003

ОПРР/12/РР/146

Частично
прихващане в
размер на
264 629,29
остатък 85 467,72

BG161PO001-2.1.02-0028C0003

ОПРР/12/РР/147

3 020,29

BG161PO001-1.4.02-0075C0001

ОПРР/12/РР/148

5 400,00

BG161PO001-3.3.01-0002C0003

ОПРР/12/РР/149

4740,00

BG161PO001-3.3.01-0002C0003

ОПРР/12/РР/150

51840,00

Община Крушари

Прихванат
Община Видин

Подлежи на
възстановяване
Община Велинград

Прихванат

Община Велинград

Възстановен
Община Пещера

Възстановен

Община Троян

Подлежи на
възстановяване
Община Разград
Прихванат
Община Разград

Възстановен

Община Кърджали

Възстановен

МИЕТ

Възстановен
МИЕТ

Констатирани нарушения при
провеждане на процедура по реда на чл.
2 ал. 1 т. 2 от НВМОП за участие в
процедурата са поканени трима
кандидати, но само двама от тях са
подали офери.Независимо от това
обстоятелство комисията е разгледала и
оценила подадените две оферти
Неточно изпълнение на договор за
обществена поръчка /влагане на
некачествени материали, неотговарящи
на изискванията на възложителя и
подадената оферта
Нарушениe на чл.28, ал.2 от ЗОП за
включване в методиката на неясни и
субективни критерии, договорът е
сключен, след проведена
незаконосъобразна процедура, с което са
нарушени основните принципи
залегнали в чл.2, ал.1 от ЗОП
Налице опорочен и незаконосъобразен
избор на изпълнител на услугата
"подготовка на документация" и са
нарушени основните принципи
залегнали в европейското и национално
законодателство при възлагане на
обществени поръчки. Нарушени са
основните принципи залегнали в чл.2,
ал.1 от ЗОП
Констатирани нарушения при
провеждане на процедура за възлагане
на общ. Поръчка- наличие в
техническата спецификация на
търговски марки /нарушение на на чл.
32, ал. 2 ЗОП/
Наличие на ограничително
условие/изискване в обявлението за
обществена поръчка, което дава
предимство и/или необосновано
ограничава участието на лица в
обществената поръчка и което изискване
не е съобразено със сложността на
предмета и обема на
поръчката/завишено изискване за оборот
Некачествено изпълнение на договор за
БФП - въпреки взетите мерки от
бенефициента за отстраняване на
дефектите по пътните отсечки, пътните
отсечки в областта на проекта са силно
компрометирани
Констатирано разделяне на обществена
поръчка
Констатирани нарушения при
провеждане на процедура за възлагане
на общ.поръчка включени изисквания,
които дават предимство или
необосновано ограничават участието на
лица в обществените поръчки-завишено
изискване за оборот
В обявлението за възлагане на
обществена поръчка са включени
условия или изисквания, които дават
предимство или необосновано
ограничават участието на лица в
обществените поръчки./доказване на
икономическа и финансова стабилност
по чл.50 от ЗОП чрез документи за
технически възможности и
квалификация по чл.51 от ЗОП,
заложено изискване за представяне на
брой изпълнени договори към всеки
участник в обединение
В обявлението за възлагане на
обществена поръчка са включени
условия или изисквания, които дават
предимство или необосновано
ограничават участието на лица в
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Възстановен

BG161PO001-3.3.01-0002C0003

ОПРР/12/РР/152

275 220,00

BG161PO001-4.1.01-0041C0001

ОПРР/12/РР/154

63 382,10

BG161PO001-4.2.01-0001C0001

ОПРР/12/РР/155

713,14

BG161PO001-1.1.01-0071C0003

ОПРР/12/РР/156

703,17

BG161PO001-1.4.04-0009C0001

ОПРР/12/РР/157

6 300,00

BG161PO001-1.1.01-0140C0001

ОПРР/12/РР/158

17 952,70

BG161PO001-1.1.01-0140C0001

ОПРР/12/РР/159

58 858,04

BG161PO001-4.2.01-0064C0001

ОПРР/12/РР/160

17 296,80

BG161PO001-4.2.01-0111C0002

ОПРР/12/РР/161

8 937,00

ОПРР/12/РР/162

1 288 204,96 нередната сума
ще бъде спряна
от верификация

МИЕТ
Подлежи на
възстановяване
Община Дряново
Подлежи на
възстановяване
Община Силистра
Прихванат
община Смолян
Възстановен
община Балчик

Възстановен

община Лом
Възстановен
община Лом
Подлежи на
възстановяване
община Баните
Възстановен
община Белово
нередната сума ще бъде
спряна от верификация

BG161PO001-1.1.01-0219C0002
Община Сливен

122 745,78 лева
Подлежи на
възстановяване

BG161PO001-1.4.02-0002C0001

ОПРР/12/РР/163

BG161PO001-1.4.02-0002C0001

ОПРР/12/РР/164

3 000,00 нередната сума
ще бъде спряна
от верификация

BG161PO001-2.1.02-0038C0001

ОПРР/12/РР/165

6 000,00

ОПРР/12/РР/166

54 574,36 нередната сума е
спряна от
верификация

ОПРР/12/PP/172

439 916,64

Община Шумен
нередната сума е спряна
от верификация
Община Шумен

Възстановена
Община
Костинброд

нередната сума е спряна
от верификация

BG161PO001-4.1.01-0076C0001

и 16 542,32 лева нередната сума
ще бъде спряна
от верификация

Община Завет
прихваната
МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-2

обществените поръчки /доказване на
икономическа и финансова стабилност
по чл.50 от ЗОП чрез документи за
технически възможности и
квалификация по чл.51 от ЗОП.
В обявлението за възлагане на
обществена поръчка са включени
условия или изисквания, които дават
предимство или необосновано
ограничават участието на лица в
обществените поръчки.
Несъответствие между актувани
количества по КСС спрямо действително
вложените такива при изпълнение на
СМР
възложителят е нарушил принципа на
равно третиране, като е дал предимство
на един от кандидатите-нарушение на
разпоредбите на чл. 2 – чл. 2в от
НВМОП
Нарушение на принципа на равното
третиране на участници в процедура по
чл.2, ал.1 от НВМОП
Нарушение на чл. 2, ал. 1 НВМОП вр. с
чл. 15, ал. 6 ЗОП
Нарушение на чл. 3, ал. 2 във връзка с
чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП (ред. ДВ.
бр.83 от 16.10.2007 г.), като не е провел
една обща процедура за възлагане на
малка обществена поръчка, въпреки че
са били налице всички основания за
това.
Прилагане на неправомерни критерии за
подбор и възлагане. Възложителят е
нарушил чл. 9 от НВМОП във връзка с
чл. 32, ал. 2 от ЗОП.
Нарушение на принципа на публичност
и прозрачност в процедура по чл.3 от
НВМОП „Организиране на официални
събития”, нарушена национална
разпоредба - чл.38, ал.3 от НВМОП
Нарушение на принципа на публичност
и прозрачност в процедура по чл.3 от
НВМОП
Недостатъчна или дискриминираща
дефиниция на обекта на обществената
поръчкас цел да се даде предимство на
един от кандидатите или участниците
Нарушение на чл.25, ал.5 и чл.51, ал.1,
т.10 от ЗОП- залагане на
дискриминационно изискване към
участниците / участниците да разполагат
с назначени на трудови договори
работници -павьори и технически
персонал
Нарушение на чл.25, ал.5 от ЗОПзаложенодискриминационно изискване
за въвеждане в експлоатация поне на
един обект финансиран по програми н а
Европейския съюз/
Разходи за изготвяне на тръжна
документация за доставка на оборудване
са били недължимо платени на
бенефициента и представляват
недопустим разход.
Нарушение на чл. 33, ал. 1 от НВМОП
(ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г.) във връзка с
чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. ДВ. бр.54 от 16
Юли 2010г.) – без да са налице
законовите основания за това, срокът на
договор № BG161PO001/4.101/2007/061-S-01 е бил изменен.
Дискриминационни условия в
обявлението и документацията за
участие - завишено изискване за оборот
(повече от 3 пъти от прогнозната
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Подлежи на
възстановяване

МИЕТ

ОПРР/12/PP/175

175 735,68

ОПРР/12/PP/176

4080,00

ОПРР/12/PP/177

268 873,71

ОПРР/12/PP/178

72 477,18

ОПРР/12/РР/179

41 580,47

ОПРР/12/PP/180

1356,73

BG161PO001/3.301/2008/001-5

Подлежи на
възстановяване

Община Дупница

BG161PO001/1.101/2007/071

Община Шумен

BG161PO001/1.403/2008/011

община Лозница

BG161PO001/4.101/2007/010

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-3

Прихваната

Прихваната

Подлежи на
възстановяване

518,28

BG161PO001/3.301/2008/001-5

прихваната

МИЕТ

ОПРР/12/PP/174

BG161PO001/3.301/2008/001-2

прихваната

МИЕТ

1 638,00

BG161PO001/3.301/2008/001-2

прихваната

МИЕТ

ОПРР/12/PP/173

стойност и то за всяка от последните 3
години). Нарушена национална
разпоредба - чл.25, ал.5 от ЗОП,
нарушена европейска разпоредба - чл.89
от Регламент 1605/2002 г.
Дискриминационни условия в
обявлението и документацията за
участие (поне 1 препоръка от държавна
институция, ограничително изискване за
опит, сходен с предмета на поръчката) и
относително субективна методика
(показателят П2 е субективен и
комисията не е мотивирала достатъчно
по този показател оценките на
участниците). Нарушена национална
разпоредба - чл.9 и чл.8, ал.2 от НВМОП
нарушена европейска разпоредба - чл.89
от Регламент 1605/2002 г.
дискриминационни условия в
обявлението и документацията за
участие (представяне на общ оборот за
последните 3 години, надвишаващ
прогнозната стойност повече от 3 пъти и
представяне на специализиран оборот,
който надхвърля приетия максимум от
1,5-2 пъти прогнозната стойнос,
представяне на препоръки за добро
изпълнение, поне една от които от
държавна институция). Нарушена
национална разпоредба - чл.9 от
НВМОП нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
дискриминационно условие в
обявлението и документацията на
обществената поръчка (новоучредените
участници да имат оборот от сходни
дейности на поръчката поне 1 000 000
лв, който да се доказва от минимум 3
сключени договора) Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
дискриминационно условие в
обявлението и документацията на
обществената поръчка (новоучредените
участници да имат оборот от сходни
дейности на поръчката поне 100 000 лв,
който да се доказва от минимум 3
сключени договора). Нарушена
национална разпоредба - чл.9 от
НВМОП нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
станови се, че на бенефициента община
Дупница недължимо са били платени, за
обект ОДЗ № 9 „Слънце” – с. Бистрица,
суми по фактури № 2000000066 от дата
08.07.2008г. и № 2000000067 от дата
14.07.2008г., а именно:
- 268 722,33 лв. (двеста шестдесет и
осем хиляди седемстотин двадесет и два
лева и тридесет и три стотинки)
Възложителят е включил в методиката
за оценка критерии за подбор като
показатели за оценка. Нарушен е чл. 6,
ал. 5 от НВМОП във връзка с чл. 25, ал.
2, т. 6 от ЗОП.
неизпълнени позиции по КСС, но
актувани, липси на количества СМР от
актуваните, както и лошо изпълнение,
довело до значителни компрометирани и
деформирани участъци от външна
мазилка, стени, тавани
бенефициентът е включил показател за
оценка, който по същество е критерий за
подбор; оценяването и класирането,
извършено от комисията не е достатъчно
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Подлежи на
възстановяване

ОПРР/12/PP/181

МИЕТ

1734,00

BG161PO001/3.301/2008/001-3

36360,99лева
BG161PO001/3.301/2008/001-3

Подлежи на
възстановяване

ОПРР/12/PP/182

и не подлежи на
верификация сума
в размер на
145 443,94

МИЕТ

Сумата се бъде спряна
при верификация

ОПРР/12/PP/183

МИЕТ

не подлежи на
верификация сума
в размер на
14 772,60

BG161PO001/3.301/2008/001-1

възстановена

3 824,92

Стара Загора

BG161PO001/1.10.2/2007/016

Сумата се бъде спряна
при верификация

ОПРР/12/PP/184

ОПРР/12/PP/185

МИЕТ

102 257,54

BG161PO001/3.301/2008/001-4

нередната сума е спряна
от верификация

3 137,22

Община Разград

BG161PO001/1.101/2007/060

ОПРР/12/РР/186

мотивирано, като се има предвид
субективно заложения показател за
оценка, с който се допуска свободна
интерпретация на „качество” на
офертата.
бенефициентът е включил показател за
оценка, който по същество е критерий за
подбор; оценяването и класирането,
извършено от комисията не е достатъчно
мотивирано, като се има предвид
субективно заложения показател за
оценка, с който се допуска свободна
интерпретация на „качество” на
офертата. Нарушена национална
разпоредба - чл.8, ал.2 и чл.6, ал.5 от
НВМОП от ЗОП нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
в обявлението на поръчката в раздел
ІІІ.2.2 Икономически и финансови
възможности” бенефициентът е изискал
доказването на минималното изискване
за оборот (по чл.50 от ЗОП) с
представянето на изпълнени договори
(по чл.51 от ЗОП), включил е минимално
изискване за технически възможности
като минимално изискване за
икономически възможности (изпълнение
на поне 3 договора за услуги, сходни на
поръчката) като по този начин
необосновано е ограничил кръга на
потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчката в раздел
ІІІ.2.2. „Икономически и финансови
възможности” необосновано
ограничителни условия, изразяващи се в
изискване за оборот (икономически
възможности), доказващо се с изпълнени
договори (доказателство за технически
възможности) като по този начин
необосновано е ограничил кръга на
потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
Община Стара Загора е възложила на две
различни юридически лица да извършат
услуга-,,Архитектурно заснемане " в
един и същи период и е допуснал
разделяне на обществената поръчка.
Нарушена е разпоредбата на чл. 15, ал. 6
от ЗОП
бенефициентът е включил
дискриминационно условие - минимално
изискване: за доказване на минимален
оборот за всяка за предходните три
години 2007, 2008 и 2009 г. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, л.5 от
ЗОП нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
- дискриминационно изискване в
Обявлението всеки един от партньорите
от обединението да удовлетворява
самостоятелно поне 25% от изискването
относно реализирания обем СМР и 70%
приходи от строителство за всяка от
последните три години; Нарушение на
чл. 25, ал.5 ЗОП
- дискриминационно изискване в
Обявлението да е изпълнил успешно
през последните 5 години поне 5 обекта
с подобен на поръчката характер на
обща сумарна стойност за петте обекта
минимум 1 500 000 лева с ДДС;
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нередната сума е спряна
от верификация

нередната сума ще бъде
спряна от верификация
нередната сума ще бъде
спряна от верификация
нередната сума ще бъде
спряна от верификация
нередната сума ще бъде
спряна от верификация
нередната сума ще бъде
спряна от верификация
нередната сума ще бъде
спряна от верификация
нередната сума ще бъде
спряна от верификация
нередната сума ще бъде
спряна от верификация

54 117,26

Община Разград
Агенция по
заетостта
Агенция по
заетостта
Агенция по
заетостта
Агенция по
заетостта
Агенция по
заетостта
Агенция по
заетостта
Агенция по
заетостта
Агенция по
заетостта

BG161PO001/1.101/2007/060
BG161PO001/1.104/2008/001-1
BG161PO001/1.104/2008/001-2
BG161PO001/1.104/2008/001-4
BG161PO001/1.104/2008/001-5
BG161PO001/1.104/2008/001-6
BG161PO001/1.104/2008/001-7
BG161PO001/1.104/2008/001-8
BG161PO001/1.104/2008/001-9

ОПРР/12/РР/187
3922,50
ОПРР/12/РР/188
ОПРР/12/РР/189
ОПРР/12/РР/190
ОПРР/12/РР/191
ОПРР/12/РР/192
ОПРР/12/РР/193
ОПРР/12/РР/194
ОПРР/12/РР/195

нередната сума ще бъде
спряна от верификация

6344,10
4440,84
4373,75
4402,20
4148,16
4455,00
3069,00

2025,00

МИЕТ

BG161PO001/1.104/2008/001-2

ОПРР/12/РР/196

нередната сума е спряна
от верификация

573,60

МИЕТ

BG161PO001/1.104/2008/001-2

ОПРР/12/РР/197

нередната сума е спряна
от верификация

532,20

МИЕТ

BG161PO001/1.104/2008/001-2

ОПРР/12/РР/198

Нарушение на чл. 25, ал.5 ЗОП и
последното- избраният критерий е
икономически най-изгодната оферта, а
възложителят е включил като показатели
за оценка на офертата критериите за
подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП;
Нарушение на чл. 6, ал. 5 от НВМОП, И
трите са нередност № 23 от COCOF
(07/0037/03), респ. т. 3 от Приложение №
3 към чл. 6, ал. 2 МОФК
Установено разделяне на обществени
поръчки- Общият сбор на сумите от
директните възлагания за една
календарна година - 2008 г., е 22 445 без
ДДС. Извършените дейности имат
сходен предмет – изготвяне на проект, и
тъй като сборът от горепосочените суми
надвишава 15 000 лева, той попада в
приложното поле на чл. 2, ал. 1, т. 2
НВМОП за събиране на три оферти.
Следователно бенефициентът не е
спазил това изискване, а е приложил полекия ред на чл. 2, ал. 2 НВМОПнарушение на чл. 15, ал. 6 ЗОП,
нередност № 21 по COCOF (07/0037/03),
респ. т. 1 от Приложение № 3 към чл. 6,
ал. 2 МОФК
Разделяне на обществената поръчка за
дейността проектиране
Разделяне на обществената поръчка за
дейността проектиране
Разделяне на обществената поръчка за
дейността проектиране
Разделяне на обществената поръчка за
дейността проектиране
Разделяне на обществената поръчка за
дейността проектиране
Разделяне на обществената поръчка за
дейността проектиране
Разделяне на обществената поръчка за
дейността проектиране
Разделяне на обществената поръчка за
дейността проектиране
Бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчката
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в одитирани активи за
всяка от последните 3 години да не бъде
по-малко от 1 000 000 лв и изискване за
опит в успешното изпълнение на поне 1
договор с източници на финансиране от
ЕС или др. външни такива, като по този
начин необосновано е ограничил кръга
на потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчката
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в изпълнение на
договори, финансирани със средства на
ЕС, като по този начин необосновано е
ограничил кръга на потенциалните
участници. Нарушена национална
разпоредба - чл.9 от НВМОП, нарушена
европейска разпоредба - чл.89 от
Регламент 1605/2002 г.
бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на общ. поръчка
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в изпълнение на поне
2 проекта, съфинансирани от ЕС и
представяне на поне 1 референция,
издадена от държавна институция, като
по този начин необосновано е ограничил
кръга на потенциалните участници.
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възстановена

2250,00

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-3

ОПРР/12/РР/199

възстановена

574,57

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-3

ОПРР/12/РР/200

възстановена

563,15

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-3

ОПРР/12/РР/201

нередната сума ще бъде
спряна от верификация

2055,00

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-4

ОПРР/12/РР/202

възстановена

574,57

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-4

ОПРР/12/РР/203

Нарушена национална разпоредба - чл.9
от НВМОП, нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
Бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчка
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в одитирани активи за
всяка от последните 3 години да не бъде
по-малко от 1 000 000 лв и изискване за
опит в успешното изпълнение на поне 1
договор с източници на финансиране от
ЕС или др. външни такива, като по този
начин необосновано е ограничил кръга
на потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
Бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчката
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в изпълнение на
договори, финансирани със средства на
ЕС, като по този начин необосновано е
ограничил кръга на потенциалните
участници. Нарушена национална
разпоредба - чл.9 от НВМОП, нарушена
европейска разпоредба - чл.89 от
Регламент 1605/2002 г.

Бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчката
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в изпълнение на поне
2 проекта, съфинансирани от ЕС и
представяне на поне 1 референция,
издадена от държавна институция, като
по този начин необосновано е ограничил
кръга на потенциалните участници.
Нарушена национална разпоредба - чл.9
от НВМОП, нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
При проверка по сигнал с рег. № 249 се
установи нередност № 7 съгласно
Насоките COCOF 07/0037/03, респ. по
т.7 от Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 и
3 от Методологията за открита
процедура по ЗОП с предмет: „Финансов
одит" - бенефициентът е включил в
обявлението и документацията на
поръчката ограничителни условия,
изразяващи се в: изискване за опит в
одитирани активи за всяка от последните
3 години да не бъде по-малко от 1 000
000 лв и изискване за опит в успешното
изпълнение на поне 1 договор с
източници на финансиране от ЕС или др.
външни такива, като по този начин
необосновано е ограничил кръга на
потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
При проверка по сигнал с рег. № 249 се
установи нередност № 23 съгласно
Насоките COCOF 07/0037/03, респ. по
т.3 от Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 и
3 от Методологията за открит конкурс по
НВМОП с предмет: „Организиране на
събития за информация и публичност" бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчката
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в изпълнение на
договори, финансирани със средства на
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прихваната

198,60

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-4

ОПРР/12/РР/204

нередната сума ще бъде
спряна от верификация

2250,00

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-5

ОПРР/12/РР/205

прихваната

432,00

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-5

ОПРР/12/РР/206

прихваната

175,20

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-5

ОПРР/12/РР/207

ЕС, като по този начин необосновано е
ограничил кръга на потенциалните
участници. Нарушена национална
разпоредба - чл.9 от НВМОП, нарушена
европейска разпоредба - чл.89 от
Регламент 1605/2002 г.
При проверка по сигнал с рег. № 249 се
установи нередност № 23 съгласно
Насоките COCOF 07/0037/03, респ. по
т.3 от Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 и
3 от Методологията за открит конкурс по
НВМОП с предмет: „Изработване на
информационни и комуникационни
материали" - бенефициентът е включил в
обявлението и документацията на
поръчката ограничителни условия,
изразяващи се в: изискване за опит в
изпълнение на поне 2 проекта,
съфинансирани от ЕС и представяне на
поне 1 референция, издадена от
държавна институция, като по този
начин необосновано е ограничил кръга
на потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.9 от
НВМОП, нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
При проверка по сигнал с рег. № 249 се
установи нередност № 7 съгласно
Насоките COCOF 07/0037/03, респ. по
т.7 от Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 и
3 от Методологията за открита
процедура по ЗОП с предмет: „Финансов
одит" - бенефициентът е включил в
обявлението и документацията на
поръчката ограничителни условия,
изразяващи се в: изискване за опит в
одитирани активи за всяка от последните
3 години да не бъде по-малко от 1 000
000 лв и изискване за опит в успешното
изпълнение на поне 1 договор с
източници на финансиране от ЕС или др.
външни такива, като по този начин
необосновано е ограничил кръга на
потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
При проверка по сигнал с рег. № 249 се
установи нередност № 23 съгласно
Насоките COCOF 07/0037/03, респ. по
т.3 от Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 и
3 от Методологията за открит конкурс по
НВМОП с предмет: „Организиране на
събития за информация и публичност" бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчката
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в изпълнение на
договори, финансирани със средства на
ЕС, като по този начин необосновано е
ограничил кръга на потенциалните
участници. Нарушена национална
разпоредба - чл.9 от НВМОП, нарушена
европейска разпоредба - чл.89 от
Регламент 1605/2002 г.
При проверка по сигнал с рег. № 249 се
установи нередност № 23 съгласно
Насоките COCOF 07/0037/03, респ. по
т.3 от Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 и
3 от Методологията за открит конкурс по
НВМОП с предмет: „Изработване на
информационни и комуникационни
материали" - бенефициентът е включил в
обявлението и документацията на
поръчката ограничителни условия,
изразяващи се в: изискване за опит в
изпълнение на поне 2 проекта,
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възстановена

2250,00

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-6

ОПРР/12/РР/208

прихваната

537,60

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-6

ОПРР/12/РР/209

възстановена

144,24

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-6

ОПРР/12/РР/210

нередната сума ще бъде
спряна от верификация

300,00

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-7

ОПРР/12/РР/211

съфинансирани от ЕС и представяне на
поне 1 референция, издадена от
държавна институция, като по този
начин необосновано е ограничил кръга
на потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.9 отп
НВМОП, нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
При проверка по сигнал с рег. № 249 се
установи нередност № 7 съгласно
Насоките COCOF 07/0037/03, респ. по
т.7 от Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 и
3 от Методологията за открита
процедура по ЗОП с предмет: „Финансов
одит" - бенефициентът е включил в
обявлението и документацията на
поръчката ограничителни условия,
изразяващи се в: изискване за опит в
одитирани активи за всяка от последните
3 години да не бъде по-малко от 1 000
000 лв и изискване за опит в успешното
изпълнение на поне 1 договор с
източници на финансиране от ЕС или др.
външни такива, като по този начин
необосновано е ограничил кръга на
потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
При проверка по сигнал с рег. № 249 се
установи нередност № 23 съгласно
Насоките COCOF 07/0037/03, респ. по
т.3 от Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 и
3 от Методологията за открит конкурс по
НВМОП с предмет: „Организиране на
събития за информация и публичност" бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчката
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в изпълнение на
договори, финансирани със средства на
ЕС, като по този начин необосновано е
ограничил кръга на потенциалните
участници. Нарушена национална
разпоредба - чл.9 от НВМОП от ЗОП,
нарушена европейска разпоредба - чл.89
от Регламент 1605/2002 г.
При проверка по сигнал с рег. № 249 се
установи нередност № 23 съгласно
Насоките COCOF 07/0037/03, респ. по
т.3 от Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 и
3 от Методологията за открит конкурс по
НВМОП с предмет: „Изработване на
информационни и комуникационни
материали" - бенефициентът е включил в
обявлението и документацията на
поръчката ограничителни условия,
изразяващи се в: изискване за опит в
изпълнение на поне 2 проекта,
съфинансирани от ЕС и представяне на
поне 1 референция, издадена от
държавна институция, като по този
начин необосновано е ограничил кръга
на потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.9 от
НВМОП, нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
При проверка по сигнал с рег. № 249 се
установи нередност № 7 съгласно
Насоките COCOF 07/0037/03, респ. по
т.7 от Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 и
3 от Методологията за открита
процедура по ЗОП с предмет: „Финансов
одит" - бенефициентът е включил в
обявлението и документацията на
поръчката ограничителни условия,
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нередната сума ще бъде
спряна от верификация

120,00

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-7

ОПРР/12/РР/212

Нередната сума ще бъде
спряна при верификация

660,00

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-8

ОПРР/12/РР/213

прихваната

436,80

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-8

ОПРР/12/РР/214

нередната сума ще бъде
спряна от верификация

375,00

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-9

ОПРР/12/РР/215

нередната сума ще бъде
спряна от верификация

120,00

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-9

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-5

прихваната

ОПРР/12/РР/216
2892,00
ОПРР/12/РР/217

изразяващи се в: изискване за опит в
одитирани активи за всяка от последните
3 години да не бъде по-малко от 1 000
000 лв и изискване за опит в успешното
изпълнение на поне 1 договор с
източници на финансиране от ЕС или др.
външни такива, като по този начин
необосновано е ограничил кръга на
потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчка общ.
поръчка ограничителни условия,
изразяващи се в: изискване за опит в
изпълнение на договори, финансирани
със средства на ЕС, като по този начин
необосновано е ограничил кръга на
потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.9 от
НВМОП, нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
Бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на общ. поръчка
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в одитирани активи за
всяка от последните 3 години да не бъде
по-малко от 1 000 000 лв и изискване за
опит в успешното изпълнение на поне 1
договор с източници на финансиране от
ЕС или др. външни такива, като по този
начин необосновано е ограничил кръга
на потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
Бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на общ. поръчка
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в изпълнение на
договори, финансирани със средства на
ЕС, като по този начин необосновано е
ограничил кръга на потенциалните
участници. Нарушена национална
разпоредба - чл.9 от НВМОП, нарушена
европейска разпоредба - чл.89 от
Регламент 1605/2002 г.
Бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчката
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в одитирани активи за
всяка от последните 3 години да не бъде
по-малко от 1 000 000 лв и изискване за
опит в успешното изпълнение на поне 1
договор с източници на финансиране от
ЕС или др. външни такива, като по този
начин необосновано е ограничил кръга
на потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
Бенефициентът е включил в обявлението
и документацията на поръчката
ограничителни условия, изразяващи се в:
изискване за опит в изпълнение на
договори, финансирани със средства на
ЕС, като по този начин необосновано е
ограничил кръга на потенциалните
участници. Нарушена национална
разпоредба - чл.9 от НВМОП, нарушена
европейска разпоредба - чл.89 от
Регламент 1605/2002 г.
Дискриминационни условия в
обявлението и документацията за
участие (поне 1 препоръка от държавна
институция, ограничително изискване за
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Подлежи на
възстановяване

279,60

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-3

ОПРР/12/РР/218

прихваната

4021,02

МИЕТ

BG161PO001/3.301/2008/001-5

ОПРР/12/РР/219

Нередната сума ще бъде
спряна от верификация

2789,28

МИЕТ
Подлежи на
възстановяване

Подлежи на
възстановяване

Община Върбица

Община Дупница

BG161PO001/3.301/2008/001-3
BG 161РО001/4.101/2007/030

BG161PO001/2.102/2007/028

ОПРР/12/РР/220
ОПРР/12/РР/221

ОПРР/12/РР/223

9940,00

491 880,10

опит, сходен с предмета на поръчката) и
относително субективна методика
(показателят П2 е субективен и
комисията не е мотивирала достатъчно
по този показател оценките на
участниците). Нарушена национална
разпоредба - чл.9 и чл.8, ал.2 от НВМОП
нарушена европейска разпоредба - чл.89
от Регламент 1605/2002 г.
Дискриминационни условия в
обявлението и документацията за
участие (представяне на общ оборот за
последните 3 години, надвишаващ
прогнозната стойност повече от 3 пъти и
представяне на специализиран оборот,
който надхвърля приетия максимум от
1,5-2 пъти прогнозната стойнос,
представяне на препоръки за добро
изпълнение, поне една от които от
държавна институция). Нарушена
национална разпоредба - чл.9 от
НВМОП нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
Дискриминационни условия в
обявлението и документацията за
участие (представяне на общ оборот за
последните 3 години, надвишаващ
прогнозната стойност повече от 3 пъти и
представяне на специализиран оборот,
който надхвърля приетия максимум от
1,5-2 пъти прогнозната стойнос,
представяне на препоръки за добро
изпълнение, поне една от които от
държавна институция). Нарушена
национална разпоредба - чл.9 от
НВМОП нарушена европейска
разпоредба - чл.89 от Регламент
1605/2002 г.
Бенефициентът е включил в обявлението
и документацията за възлагане на общ.
поръчка поръчката в раздел ІІІ.2.2.
„Икономически и финансови
възможности” необосновано
ограничителни условия, изразяващи се в
изискване за оборот (икономически
възможности), доказващо се с изпълнени
договори (доказателство за технически
възможности) като по този начин
необосновано е ограничил кръга на
потенциалните участници. Нарушена
национална разпоредба - чл.25, ал.5 от
ЗОП, нарушена европейска разпоредба чл.89 от Регламент 1605/2002 г.
Разделяне на обществени поръчки
При проверката на документацията за
участие се установи, че в обявлението за
обществена поръчка в т. ІІІ.2.3)
Технически възможности, Минимални
изисквания и в т. 3.2 Технически
възможности и квалификация от
Указанията за изискване към
участниците е поставено следното
изискване: „да плащат дължимите
оситуровки в качеството на работодател
на не по-малко от 100 работника,
назначени по трудови договори”. Такова
изискване е в противоречие с чл. 25, ал.
5 от ЗОП - възложителите нямат право
да включват в решението, обявлението
или документацията условия или
изисквания, които дават предимство или
необосновано ограничават участието на
лица в обществените поръчки.
Изискването е в противоречие и с чл. 2,
ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, а именно:
обществените поръчки се възлагат в
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нередната сума ще бъде
спряна от верификация

Община Свищов

BG161PO001/1.405/2009/015

ОПРР/12/PP/222

175,50

съответствие с принципите за свободна и
лоялна конкуренция, равнопоставеност и
недопускане на дискриминация.
Установеното нарушение може да бъде
квалифицирано като нередност 23 от
Насоките COCOF 07/0037/03, респ.
нередност по т.3 от Приложение № 3
към чл.6, ал.2 от МОФК, приета с ПМС
№ 134/2010г. За този вид нарушения е
предвидена финансова корекция в
размер 10 % от общата стойността на
увредения договор, като този процент
може да бъде намален до 5 % в
зависимост от тежестта на нарушението
Възложителят е включил критерий за
подбор по отношение на техническите
способности на потенциалните
участници в процедурата, който
критерий е могъл да даде предимство
и/или необосновано да ограничи
участието на лица в обществената
поръчка.
Изискването за опит в одитирането на
средства от безвъзмездна финансова
помощ по оперативни и
предсъединителни програми, както и
други външни източници на
финансиране по никакъв начин не е
критерий за доказване на
квалификацията на потенциалните
участници, както и на качеството на
предоставяните услуги за одит.
Нарушен е чл. 9 от НВМОП (ред. ДВ.
бр.86 от 2 Ноември 2010г.) във връзка с
чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (ред. ДВ. бр.43
от 7 Юни 2011г.).
Извършена е Нередност № 3 от
Приложение 3 към чл. 6, ал. 1 от МОФК
(съотв. Нередност № 23 от Приложение
2 на Насоките на ЕК COCOF 07/0037/03BG) – прилагане на неправомерни
критерии за подбор и възлагане.

*Забележки:
1. Сумата на счетоводно начислените дългове към 4.6.2012 год. е 17 314 196,21 лева. Сумата
подлежи на редукция във всеки един момент от време поради осъвременяване на базата данни по
наложени финансови корекции.
2. В колона 5 са посочени и нередности, респективно финансови корекции, чиято стойност е или ще
се третира като недопустими за верифициране разходи, т.е ще се изключи от верификация. Тези
суми не подлежат на осчетоводяване като дългове.
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