Информация за резултатите, заключенията и
препоръките от извършените одити по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013“ за периода
май 2017 г. – октомври 2017 г.

Пето заседание на Комитета за наблюдение на
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на
ОП „Инициатива за МСП“ 2014-2020
Боровец, 12-13.10.2017 г.
Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“
Министерство на икономиката
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Извършени одити по ОПРКБИ
За периода май 2017 г. – октомври 2017 г. по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ) са получени 4 бр.
Окончателни одитни доклади за резултатите от извършените допълнителни одиторски
процедури от ИА ОСЕС, във връзка с одита на системите за управление и контрол по ОП РКБИ
за издаване на декларация за приключване на програмата.
Докладите представят резултатите от извършени проверки на проекти на бенефициенти,
като в обхвата на проверките са разходи, допълнително включени в Окончателния доклад по
сертификация, издаден от УО на 30.03.2017 г. и сертифицирани по ОП РКБИ към 31. 03.2017 г.
Окончателното становище на одиторите:
- Има достатъчно основание да се приеме, че сертифицираните разходи по
одитираните искания за плащане по 4-те проекта са верни и свързаните с тях
транзакции са законосъобразни и редовни;
- Представените в докладите констатации нямат финансово влияние;
- По един от проектите е дадена препоръка за подобряване физическото състояние на
инвестицията. УО извърши проверка на място в указания от одиторите срок и се
увери, че препоръката е изпълнена
- Обърнато е внимание на бенефициентите, че те носят отговорност за спазване на
приложимото законодателство за обществените поръчки
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Извършени одити по ОПРКБИ
В УО са постъпили:
предварителни констатации от одитен екип на Европейска сметна палата (ЕСП) по Одит
за целите на декларацията за достоверност за 2016 г., извършван от ЕСП, с реф. номер PF
7844 .
- УО е изразил становище по отправените от страна на ЕСП предварителни
констатации и препоръки.

предварителни констатации от одитен екип на ЕСП по Одит за целите на декларацията за
достоверност за 2016 г., извършван от Европейска сметна палата, PF 7873, инструменти
за финансов инжинеринг
- УО и ЕИФ са изразили становище по отправените от страна на ЕСП предварителни
констатации
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Благодаря за вниманието!
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