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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СМЕТНА ПАЛАТА 
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П О С Л Е Д В А Щ  К О Н Т Р О Л  З А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  

П Р Е П О Р Ъ К И Т Е  

по одитен доклад № 0500200917 за извършен одит за съответствие при управлението 

на публичните средства и дейности в Дирекция „Национална система 112“ за 

периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата и в изпълнение на т. 5 от 

Решение № 059 от 15.04.2020 г. на Сметната палата и издадена Заповед № ПК-05-02-006 от 

01.04.2021 г. на заместник-председател на Сметната палата е извършена проверка за 

изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0500200917 за извършен одит за 

съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Дирекция 

„Национална система 112“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. 

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗСП на директора на Дирекция „Национална система 

112“ (ДНС 112) е изпратен доклад за резултатите от одита с 4 (четири) препоръки за 

подобряване на управлението на публичните средства и дейности в ДНС 112.  

В изпълнение на чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, директорът на ДНС 112 

с писмо вх. № 04-08-8/20.11.2020 г. е уведомил председателя на Сметната палата за 

предприетите действия за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад. Писмото 

е изпратено в определения в доклада срок, като са приложени документи за доказване 

изпълнението на дадените препоръки. При извършването на последващия контрол, от 

одитирания обект са изискани допълнителни доказателства и информация относно 

предприетите действия за изпълнение на препоръките. 

Настоящата проверката има за цел да се установи съответствието между дадените 

препоръки в доклада по чл. 48, ал. 1 от ЗСП, получената информация от ДНС 112 и 

действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им. 

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на 

директора на ДНС 112 е установено: 

1. По препоръка 1. Да се извърши преглед и актуализация на Стратегията за 

управление на риска, в съответствие с изискванията на ЗФУКПС. 

Със Заповед № УРИ 10530р-1994/08.09.2017 г.1 директорът на ДНС 112 е утвърдил 

Стратегия за управление на риска в ДНС 112. В съответствие с изискванията на чл. 12, 

ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), със 

Заповед № 10530з-757 от 01.11.2017 г. на директора са утвърдени Вътрешни правила за 

управление на риска в ДНС 112 (ВПУР) и е определена работна група за изпълнение на 

описаните във ВПУР задачи, свързани с управлението на риска. С ВПУР са 

регламентирани: участниците в процеса (управлението на риска се осъществява от 

директора на ДНС 112, подпомаган от работна група с председател и координатор); 

нивата на отговорност (разписани са функциите на директора на ДНС 112, на работната 

група, на координатора); политиките по установяване, оценяване и управление на 

рисковете, свързани с дейността на ДНС 112 (идентифициране, анализ, реакция, 

документиране, мониторинг и докладване)2. 

При извършената проверка е установено, че работната група, определена със 

заповед на ръководителя, е изпълнявала възложените ѝ функции, като резултатите от 

проведените заседания през 2018 г., 2019 г. и 2020 г са документирани в доклади3. 

Извършван е редовен и систематичен преглед на идентифицираните рискове, който е 

                                  
1 Одитно доказателство № 1 
2 Одитно доказателство № 2 
3 през 2018 г. - на 20.03.2018 (доклад рег. № 10530р-541/21.03.2018 г.) и на 21.06.2018 г. (доклад рег. 10530р-

1373/09.07.2018 г.); през 2019 г. - на 28.11.2019 г. (доклад рег. №10530р-2088/28.11.2019 г.); през 2020 г. - на 

10.04.2020 г. (доклад рег. № 10530р-769/28.04.2020 г.) и на 30.10.2020 г. (доклад рег. № 10530р-1816/ 

30.10.2020 г.) 
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документиран в съответствие с реда, определен в т. 3.4. от ВПУР. При идентифицирането 

на необходимост от промени и/или допълване риск-регистърът е актуализиран4, 5.  

На основание т. 2.2.7 от ВПУР като част от годишните доклади за СФУК по чл. 8 

от ЗФУКПС от работната група са изготвяни и представяни годишни доклади за процеса 

по управление на риска, като относимата информация е описана в съответния раздел. 

Годишните доклади за състоянието на СФУК в ДНС 112 са изпратени до звеното за 

вътрешен одит в МВР6. 

ВПУР на ДНС 112 са в съответствие с изискванията на правната рамка. В процеса  

по управление на риска е извършван редовен и систематичен преглед на риск-регистъра и 

мониторинг на идентифицираните рискове.  

Препоръка 1 е изпълнена. 

 

2. По препоръка 2: Да се направи предложение пред първостепенния 

разпоредител за организиране и провеждане на процедури по реда на Закона за 

обществените поръчки за осигуряване на нормалното функциониране, техническа и 

технологична поддръжка и обмен на информация между центровете 112 и службите за 

спешно реагиране. 

След одитирания период от първостепенния разпоредител с бюджет е сключен 

Договор за обществена поръчка № 12491 оп – 160/03.04.2018 г., съгласно който 

изпълнителят приема да предоставя дейности по възстановяване на работоспособността 

на Национална система 112 и осигуряване на техническа поддръжка, съгласно 

техническата спецификация на възложителя. Подробно са описани дейностите по 

възстановяване функционирането на информационно-комуникационната система на 

Национална система 112, както и обхватът на осигуряване на техническата поддръжка на 

Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер (НССПЕЕН) 

1127.  

С допълнително споразумение № 1, рег. № 5785р-7875/30.03.2020 г., в сила от 

03.04.2020 г., и на основание чл. 5, ал. 2 от договора срокът за техническа поддръжка е 

удължен с още 12 месеца - до 03.04.2021 г. С докладна записка, рег. № з10530р-882/ 

01.04.2021 г., директорът на ДНС 112 е уведомил заместник-министъра на вътрешните 

работи относно предприети мерки от ДНС 112 за гарантиране функционирането на 

услугата за приемане на спешни повиквания с Единен европейски номер 112 след 

приключване на договора за техническата поддръжка на системата до влизане в сила на 

нов договор8. На сайта на АОП на 24.03.2021 г. е публикувано обявление за обществена 

поръчка с предмет „Техническа поддръжка на Национална система 112 и услугата eCall“. 

За целите на проверката, от одитираната организация е предоставена информация 

относно извършваното периодично обновяване на техниката и осигуряване на 

техническата инфраструктура, което е осъществявано преимуществено при изпълнението 

на договора за техническа поддръжка. От информацията е видно, че в редовна 

експлоатация са внедрени нови звукозаписни устройства и специални дискове за 

хардуерни устройства, с което е осигурено съхранение на записите за сроковете,  

определени в Закона за НССПЕЕН 112 и е създадена възможност за увеличаване на 

капацитета на системата чрез добавяне на допълнителни дискове9. Поддръжката на 

архивната база данни е осигурена чрез създадено и архивирано резервно копие на базата 

данни на комуникационната платформа на Национална система 112. 

                                  
4 доклади от 21.06.2018 г. (рег. 10530р-1373/09.07.2018 г.), 28.11.2019 г. (рег. 10530р-2088/28.11.2019 г.) и 

30.10.2020 г. (доклад рег. № 10530р-1816/30.10.2020 г.) 
5 Одитни доказателства №№ 3, 4, 5 и 6 
6 Одитно доказателство № 7 
7 Одитно доказателство № 8 
8 Одитни доказателства №№ 9 и 10 
9 Одитни доказателства № 11 и 12 
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През 2020 г. след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка е 

сключен договор рег. № 5785мпд-67/09.12.2020 г. за внедряване на услугата разширена 

мобилна локализация - AML. Поради липса на финансиране договорът е сключен „под 

условие“ на основание чл. 114 от ЗОП. От м. април 2021 г. е осигурено финансиране на 

проекта от фонд „Безопасност на движението“ и изпълнението му предстои10.  

Препоръката 2 е изпълнена.  

 

3. По препоръка 3: Да се извърши преглед на договорите с доставчиците на 

електрическа енергия, вода и топлинна енергия за РЦ 112 и при необходимост да се 

инициира сключването на договори с цел осигуряване на максимално добри условия при 

доставките и законосъобразност на разходите.  

Помещенията, в които районните центрове (РЦ) 112 изпълняват функционалните 

си задължения са предоставени за управление на директорите на съответните областни 

дирекции на МВР (ОДМВР) по места (за РЦ 112 Монтана, Русе, Бургас и Кърджали) и на 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението (ГДПБЗН, за РЦ 112 

София и Варна), които са юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджет към 

министъра на вътрешните работи. ДНС 112 не е юридическо лице, не е възложител на 

обществени поръчки и не може да сключва договори с доставчиците на електрическа 

енергия, вода и топлинна енергия за регионалните центрове 112.  

От директора на ДНС 112 са изпратени запитвания до директорите на ОДМВР 

Монтана, ОДМВР Бургас, ОДМВР Кърджали, ОДМВР Русе и на ГДПБЗН11 относно 

възможността за присъединяване на партидите на съответните регионални центрове 112 

към действащите договори на тези дирекции за доставка на вода, електроенергия и 

топлоенергия или сключване на допълнителни договори12. В отговорите на директорите 

на ОДМВР е посочено наличие на вече сключени договори по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), присъединяването на нови партиди към които би 

представлявало разделяне на обществена поръчка и в този смисъл - нарушение на ЗОП. В 

резултат на излизане на свободния пазар на електроенергия от страна на ГДПБЗН, с 

партидите на регионалните центрове 112 възникват проблеми със заявяването на 

количеството електрическа енергия и нейното балансиране, което ще се отрази на 

бюджетните разходи на дирекцията. Обсъждане на проблема е проведено и с дирекциите 

„Управление на собствеността и социални дейности“ и „Планиране и управление на 

бюджета“ на МВР. С писмо рег. № 10530р-1928/24.11.2020 г. министърът на вътрешните 

работи е уведомен от директора на ДНС 112 за проведената кореспонденция, с 

предложение да се възложи на директорите на ОДМВР Монтана, ОДМВР Русе, ОДМВР 

Бургас, ОДМВР Кърджали и ГДПБЗН (за РЦ 112 Варна) - структури по чл. 37 от Закона за 

МВР, юридически лица на които със заповеди по чл. 15, ал. З от Закона за държавната 

собственост е възложено управлението на имотите, в които се намират РЦ 112 и по чиито 

баланси се водят на отчет помещенията, да сключат договори или допълнителни 

споразумения за доставка на електроенергия, топлоенергия и вода за партидите на 

съответните помещения. При предстоящо планиране и провеждане на обществени 

поръчки за доставка на електроенергия, топлоенергия и ВИК услуги за сградите на 

ОДМВР Монтана, Русе, Бургас и Кърджали и ГДПБЗН в предмета на съответните 

обществени поръчки да бъдат включвани и имотите, в които се намират РЦ  112.  

В резултат на предприетите действия13: 

а) за РЦ 112 Монтана (помещението е в сграда на община Монтана) – 

електромерът е включен в процедурата за избор на доставчик на електроенергия като 

                                  
10 Одитни доказателства № 13 и 14 
11 Регионалните центрове на ДНС 112 са настанени в помещения, предоставени на други структури от 

системата на МВР 
12 Одитни доказателства №№ 15, 16, 17, 18 и 19 
13 Одитни доказателства №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 
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допълнителен обект. За доставката на топлоенергия на база споразумителен протокол на 

РЦЦ 112 с община Монтана, от ОДМВР Монтана ще се изготви нов до началото на новия 

отоплителен сезон от м. октомври 2021 г.; 

б) помещенията на РЦ 112 Бургас са включени в обществена поръчка за доставка 

на ел.енергия на ОДМВР; 

в) от м. март 2021 г. партидата на РЦ 112 - Кърджали е включена във фактурата на 

ВиК Кърджали, като консумираното количество се заплаща от ОДМВР – Кърджали; за 

доставката на ел.енергия РЦ 112 – Кърджали е включен в списъка с обектите в процедура 

за възлагане на обществена поръчка; 

г) помещението на РЦ 112 Варна е включено в обществената поръчка за доставка 

на ел. енергия на ГДПБЗН; 

д) между директора на ОДМВР и кмета на Община Русе е подписано двустранно 

споразумение за разпределяне на разходите за консумативи за помещението на РЦ 112 

Русе – електроенергия, вода, уговорени са начините на отчитане и на плащане. Копие на 

споразумението е предоставено на ДНС 112 с писмо рег. № 336р-2657/27.01.2021 г. на 

директора на ОДМВР Русе. 

Препоръка № 3 е в процес на изпълнение. 

 

4. По препоръка 4: Да се въведат адекватни контролни дейности, гарантиращи 

своевременно актуализиране на правилата от системата за финансово управление и 

контрол и законосъобразно осъществяване на всички процеси, свързани с дейността на 

дирекцията. 

 Като част от предприетите действия във връзка със своевременното актуализиране 

на правилата от системите за финансово управление и контрол в ДНС 112 със Заповед 

№ 10530з-1101/21.11.2019 г. на директора са утвърдени Вътрешни правила за 

осъществяване на предварителен контрол в ДНС 112 (ВПОПК)14. С правилата са 

определени обхвата на предварителния контрол, участниците в процеса, реда и сроковете 

за извършване и за документиране на резултатите. Към правилата са приложени образци 

на Контролен лист за предварителен финансов контрол и на Регистър за поетото 

задължение и/или разход, подложен на предварителен финансов контрол. Със заповеди 

№№ 10530з-681/02.07.2019 г., 10530з-17/10.01.2020, 10530з-384/18.02.2021 и 10530з-431/ 

10.03.2021 г. на директора на служители от ДНС 112 са възложени допълнителни 

задължения за изпълняване на функциите на финансов контрольор, определени са и 

служители, които да ги заместват при отсъствие15.   

 За целите на проверката е извършен преглед на документи относно извършени 

разходи за материали, избрани на случаен принцип (разход за UPS за РЦ 112 Русе, разход 

за столове за РЦ 112 Кърджали и за закупуване на дискове за съхранение на записите за 

РЦ 112 Русе и РЦ 112 София,)16 и на извлечения от риск-регистрите на финансовия 

контрольор. При проверката е установено17: 

а) за всички разходи е изготвена обосновка относно необходимостта от 

извършването на разходите, с изключение на разхода за столове за РЦ 112 Кърджали, за 

които са приложени оферти; 

б) за всички доставки са издадени проформа-фактури, на които е извършен 

предварителен контрол за законосъобразност, документиран с контролни листове от 

финансовия контрольор и отразен в регистъра за поето задължение; 

в) доставките са извършени чрез издаването на фактури и изготвянето на 

приемателно-предавателни протоколи (за дисковете за РЦ 112 Русе и РЦ 112 София); 

г) съставени са съответните документи за заприходяване на получените активи. 

                                  
14 Одитно доказателство № 27 
15 Одитно доказателство № 28 
16 в периода след датата на приемане на окончателния одитен доклад с препоръките  
17 Одитни доказателства №№ 29, 30, 31 и 32 
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Препоръка 4 е изпълнена. 
 

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Осъществената проверка по изпълнението на препоръките, дадени при извършен 

одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Дирекция 

„Национална система 112“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. показа, че са 

предприети мерки за изпълнението на всички дадени препоръки.  

От общо четири броя дадени препоръки 3 препоръки са изпълнени и една е в 

процес на изпълнение. 

В подкрепа на констатациите са събрани общо 32 бр. одитни доказателства, които 

заедно с работните документи, отразяващи извършените проверки за целите на контрола 

за изпълнение на препоръките по Одитен доклад № 0500200917 за извършен одит за 

съответствие при  управлението на публичните средства и дейности в Дирекция 

„Национална система 112“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г., се намират в 

Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37. 

Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките е приет на 

основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Решение № 142 на Сметната палата 

от 01.06.2021 г.  
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ОПИС на одитните доказателства  

към проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0500200917 за 

извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и 

дейности в Дирекция „Национална система 112“ за периода от 01.01.2015 г. до 

31.12.20164 г. 

 

№ Одитно доказателство 
Брой 

стр. 

1 1 

 

Заповед № УРИ 10530р-1994/08.09.2017 г. за утвърждаване Стратегия за 

управление на риска в ДНС 112 
7 

2 2 

 

Заповед № 10530з-757 от 01.11.2017 г. за утвърждаване на Вътрешни 

правила за управление на риска в ДНС 112  
6 

3 3 

Доклади от заседания на работната група по управление на риска през 

2018 г. - рег. № 10530р-541/21.03.2018 г. и рег. 10530р-1373/09.07.2018 с 

приложен риск-регистър / актуализиран/ 

10 

4 4 
Доклад от заседание на работната група по управление на риска през 2019 г. 

- рег. № 10530р-2088/28.11.2019 г. с приложен риск-регистър /актуализиран/ 
7 

5 5 
Доклади от заседания на работната група по управление на риска през 2020 

г. - рег. № 10530р-769/28.04.2020 г. и рег. 10530р-1816/30.11.2020 
5 

6  Риск-регистри 2017, 2020 г. 9 

7 6 

Годишни доклади за състоянието на СФУК в ДНС 112, изпратени до звеното за 

вътрешен одит в МВР – за 2018 г. рег. № 1030р-412/28.02.2019 г с приложен 

въпросник за състоянието на СФУК за 2018 г.; за 2019 г. рег. № 10530р-

412/27.02.2020 г., за 2020 г. рег. № 10530р-601/24.02.2021 г.; въпросници за 

самооценка на СФУК за 2019 и за 2020 г. 

40 

8 7 
Договор за обществена поръчка  № 12491 оп – 160/03.04.2018 г. за 

осигуряване техническата поддръжка на НССПЕЕН 112 

27 

9 8 

Допълнително споразумение № 1 рег. № 5785р-7875/30.03.2020 г., в сила от 

03.04.2020 г.,  и на осн. чл. 5 ал. 2 от договора е удължен срока за техническа 

поддръжка с още 12 месеца (до 03.04.2021 г.) 

1 

10 9 Докладна записка рег. № з10530р-882/01.04.2021 г.  диск 

11 1

0 

Писмо рег. № 105300-701/08.04.2021 г. от одитираната организация с 

информация и документи относно изпълнението на дадените препоръки 

12 

12  

Договор рег. № 1241оп-333_12.10.2018 г.  в ДНС 112 е внедрена услугата за 

достъп до Национална система 112 на граждани със слухови и/или говорни 

уврежда 

13 

13  
Договор рег. № 5785мпд-67/09.12.2020 г. за внедряване на услугата 

разширена мобилна локализация - AML 

16 

14  

Рег. № 10530р-2219/20.12.2019 г. Вътрешни правила за контрол на 

качеството и оценка на резултатите от дейността на служителите, 

изпълняващи длъжностите оператор и координатор в РЦ 112 към ДНС 112 – 

МВР в процеса по обслужване на постъпилите на ЕЕН 112 повиквания, 

базови показатели, справки, методика  

37 

15 1

1 

Писмо до директора на ОДМВР Монтана рег.№ 10530р-1269/30.07.2020 г. и 

отговор рег. № 301р-18304/06.08.2020 г. 
3 

16  
Писмо до директора на ОДМВР Бургас рег.№ 10530р-1266/30.07.2020 г. и 

отговор рег. № 251р-29780/24.08.2020 г. 
3 

17  
Писмо до директора на ОДМВР Кърджали рег.№ 10530р-1267/30.07.2020 г. 

и отговор рег. № 292р-15519/07.08.2020 г. 
2 

18  
Писмо до директора на ГДПБЗН рег.№ 10530р-1268/30.07.2020 г. и отговор 

рег. № 1983р-13731/02.10.2020 г. 
4 

19  Писмо до директора на ОДМВР – Русе рег. № 10530р-283/03.08.2020 г. и 2 
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отговор рег. № 336р-21199/27.08.2020 г 

20  
Писмо рег. № 10530р-1877/11.11.2020 г.  директорът на ДНС 112 е уведомил 

заместник-министъра на вътрешните работи 
диск 

21  
Докладна записка рег. № 10530р-1928/24.11.2020 г.  директорът на ДНС 112 

е уведомил министъра на вътрешните работи, 
3 

22  
За РЦ 112 Монтана (помещението е в сграда на община Монтана) – рег. № 

301р-7683/06.04.2021 г.   
1 

23  За РЦ 112 Бургас – рег. № 251р-12486/07.04.2021 г. 1 

24  За РЦ 112 Кърджали – рег. № 292р-6545/02.04.2021 г.   1 

25  За РЦ 112 Варна (от ГДПБЗН) - рег. № 1983-5297/06.04.2021 г. 1 

26  

Рег. № УРИ 336д-3/26.01.2021 г. между директора на ОДМВР и кмета на 

Община Русе е подписано двустранно споразумение за разпределяне на 

разходите за консумативи – ел.енергия, вода, уговорени са начините на 

отчитане и на плащане; копие на споразумението е получено в ДНС 112 с 

писмо рег. № 336р-2657/27.01.2021 г. на директора на ОДМВР Русе. 

3 

27  
заповед рег. № 10530з-1101/21.11.2019 г. директорът е утвърдил Вътрешни 

правила за осъществяване на предварителен контрол в ДНС 112 
9 

28  

заповеди № 10530з-681/02.07.2019 г., № 10530з-17/10.01.2020, № 10530з-

384/18.02.2021 и № 10530з-431/10.03.2021 г.  на служители от ДНС 112 са 

възложени допълнителни задължения за изпълняване функциите и 

задълженията на финансов контрольор, определени са  заместници. 

4 

29  

Разход UPS РЦ 112 Русе - Докладна записка рег. № 10530р-1544/11.09.2020 г. 

от гл. експерт ФОЛР относно осигуряване на резервирано електрозахранване от 

два различни UPS-а за РЦ 112 Русе в размер на 5659,20 лв.; три броя оферти; 

предложение за преработка на топологията на електроинсталацията в РЦ Русе; 

проформа фактура от доставчика с № 160/14.09.2020 г.; контролен лист № 409 

от 14.09.2020 г. за предварителен финансов контрол към проформа фактура № 

160/14.09.2020 г.; фактура оригинал с № 1000007614 от 17.09.2020 г. за 

извършената доставка; кочан от квитанция обр. № 13 с № 720542 от 30.09.2020 

г. за заприходяване на получените активи; извлечения от счетоводния 

програмен продукт с отразяване на операцията и на плащането 

15 

30  

Разход столове РЦ 112 Кърджали Докладна записка рег. № 10530р-

560/04.03.2020 г. от началник РЦ 112 Кърджали относно осигуряване на 

столове за служителите на РЦ 112 Кърджали (стойност 5850 лв.); проформа 

фактура от доставчика с № 47/30.06.2020 г.; контролен лист № 290 от 

30.06.2020 г. за предварителен финансов контрол към проформа фактура № 

47/30.06.2020 г.; фактура за плащането оригинал с № 0000000359 от 

02.07.2020 г., фактура при доставката с № 0000000360 от 23.07.2020 г.; 

кочан от квитанция обр. № 13 с № 720293 от 23.07.2020 г. за заприходяване 

на получените активи; извлечения от счетоводния програмен продукт с 

отразяване на операцията и на плащането. 

7 

31  

Разход закупуване дискове за съхранение за РЦ 112 София и РЦ 112 Русе 

Докладна записка рег. № 10530р-1400/26.08.2020 г. от гл. експерт ФОЛР относно 

осигуряване на технически решения за архивиране на информацията/записите на 

външен носител за период от 5 години съгласно ЗНСППЕЕН 112 за РЦ 112 

София и РЦ 112 Русе в размер на 20 760 лв.; три броя оферти; както и следните 

документи:  

а/ за РЦ 112 Русе – проформа фактура с № 0187000057/11.09.2020 г. за 10 680 лв.; 

контролен лист № 423 от 21.09.2020 г. за предварителен финансов контрол към 

проформа фактура № 018700057/11.09.2020 г.; фактура оригинал с № 

0020001541/30.09.2020 г.; приемо-предавателен протокол № 3111 2 / 30.09.2020 

г.,  за извършената доставка; кочан от квитанция обр. № 13 с № 720543 от 

33 
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30.09.2020 г. за заприходяване на получените активи; извлечения от счетоводния 

програмен продукт с отразяване на операцията и на плащането 

б/ за РЦ 112 София – проформа-фактура с № 0187000056/11.09.2020 г. за 10 080 

лв.; контролен лист № 424 от 21.09.2020 г. за предварителен финансов контрол 

към проформа фактура № 0187000056/11.09.2020 г.; фактура оригинал с № 

0020001540/30.09.2020 г.; приемо-предавателен протокол № 3111 1 / 30.09.2020 

г., за извършената доставка; кочан от квитанция обр. № 13 с № 787355 от 

02.10.2020 г. за заприходяване на получените активи; извлечения от счетоводния 

програмен продукт с отразяване на операцията и на плащането 

32  Извлечения от риск-регистри на финансовия контрольор  10 

 

 


