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Информация за резултатите, заключенията и 

препоръките от извършените одити по Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007-2013“ през 2015 г.  
  
 

Първо официално заседание на Комитета за наблюдение 

на ОПИК и на ОП „Инициатива за МСП“ 2014-2020 

София, 26.11.2015 г. 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката 
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От началото на 2015 г. до момента,  по Оперативна програма  „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” са връчени един предварителен и 
два окончателни одитни доклада: 
 

 Окончателен одитен доклад за резултатите от извършен 5-ти одит на одит на 
операциите на сертифицираните към 31.12.2013 г. разходи по ОПРКБИ, извършен от ИА 
ОСЕС; 

 Окончателен одитен доклад  № 0500000113 на Сметна палата за извършен одит за 
съответствие на приоритетна ос 2 „Повишаване на ефективността на предприятията и 
насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда”  на ОПРКБИ за периода 
01.01.2007 – 31.12.2012 г.; 

 Предварителен одитен доклад от 7-ми одит на системите за управление и контрол на УО 
на ОПРКБИ, извършен от ИА ОСЕС. 

Извършени одити по ОПРКБИ през 2015 г. 
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Извършени одити по ОПРКБИ през 2015 г. 

 

5-ти одит на операциите по ОПРКБИ за изразяване на увереност, че 
декларираните разходи са верни и транзакциите са законосъобразни и 

редовни 

 
 

 Обхват на одита: сертифицираните разходи по ОПРКБИ от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.  

 Период на извършване: март 2014 г. – октомври 2014 г. 

 Дата на постъпване на доклада в УО: 05.01.2015 г. 

 Одитираща институция: ИА ОСЕС 

 
В рамките на одита са проверени 28,38 % от разходите по ОПК, декларирани пред ЕК в 
периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г., а именно 152 897 220, 43 лв. (от общо 538 789 935,98 
лв.). Проверката обхваща разходите, включени в 73 искания за плащане  по 73 договора за 
БФП. 



 
 

5-ти одит на операциите по ОПРКБИ 

 

УСТАНОВЕНИ ПРОПУСКИ И ДАДЕНИ ПРЕПОРЪКИ НА УО: 

 
Установените грешки с финансово влияние в извадката са по 12 искания за плащане  по 12 
договора за предоставяне на БФП и са в размер на 1 924 140,66 лв. (нарушения на 
законодателството за обществени поръчки и недопустими разходи)  
 

Проведени са процедурите за налагане на финансови корекции по реда и условията на 
чл. 13 от Методологията за налагане на финансови корекции във връзка с нарушения, 
установени при възлагането и изпълнението на ОП и на договори по проекти, 
съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
приета с ПМС № 134/05.07.2010 г. 
 

В Регистъра на нередностите на УО и в ИСУН са регистрирани 20 бр. нередности, 
като УО е предприел необходимите действия и към момента 14 бр. от 
регистрираните нередности са приключени и неправомерно платените средства са 
възстановени от бенефициентите. 
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5-ти одит на операциите по ОПРКБИ – дадени препоръки 

 

 УО да прегледа досиетата на всички подкрепени големи предприятия по програмата и да 
предприеме мерки в тях да се съхраняват документи, които потвърждават съответствието 
с критериите за стимулиращ ефект по смисъла на чл. 8, параграф 3 от Регламент 800/2008  

 УО извърши проверка за съответствието с критериите за стимулиращ ефект при 
бенефициенти-големи предприятия, подкрепени от ОПРКБИ. Резултатите от 
проверката са представени в два доклада и са одобрени от Ръководителя на УО. За 
144 проектни предложения е установено наличието на стимулиращ ефект по 
смисъла на чл. 8, пар. 3 от Регламент (ЕО) 800/2008. Двама бенефициенти не са 
представили документи и след повторно изискване от страна на УО. По тези 2 
случая са регистрирани сигнали за нередности, които се администрират от УО по 
съответния ред. 

 

 УО да извърши задълбочена оценка и да направи запитване до ГД "Конкуренция" на ЕК 
дали връзките между две предприятия, попаднали в извадката, допускат да бъдат 
разглеждани като независими икономически субекти –  

 Изпратено е запитване с писмо с изх. № К-99-00-10/ 03.04.2015 г., като все още не е 
получено становище от ЕК. 
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5-ти одит на операциите по ОПРКБИ – дадени препоръки 

 

  

 

 УО да предприеме корективни мерки с цел подобряване на контрола при верификация на 
разходи по обществени поръчки и да осигури прилагане на еднакъв подход в областта на 
верификация на разходи по обществени поръчки  

 

 УО актуализира контролните листове за проверки на ОП в съответствие с одобрения 
от ЕК подход и извърши преразглеждане на обществените поръчки. Проверени са 14 
бр. процедури за възлагане на ОП, като са наложени финансови корекции по  14 бр. 
договори. 
 

 В допълнение, в изпълнение на инструкции съгласно писмо от генералния директор на 
ГД „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК (изх. № ARES (2015) 4686864), УО на 
ОПКРБИ подготви статистическа извадка от 30 единици от всички договори, 
сключени в резултат на проведени процедури за избор на изпълнител по реда на 
Закона за обществените поръчки, по които има сертифицирани разходи по 
Програмата.   
 

 Общият размер на верифицираните разходи, включени в извадката, са в размер на 27 
652 884,89 лв. Средният размер на установената и допълнително наложена финансова 
корекция е 2,17 %. В допълнение към направената извадка, УО на ОПКРБИ преразгледа и 
всички процедури за осигуряване на самолетни билети, по които има сертифицирани 
разходи. 
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Извършени одити по ОПРКБИ през 2015 г. 

 

  

 

Одит за съответствие на приоритетна ос 2 „Повишаване на ефективността 
на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда”  
на ОПРКБИ за периода 01.01.2007 – 31.12.2012 г. – окончателен одитен доклад 

№ 0500000113  
 

 Обхват на одита: дейности свързани с:  
1. Подготовка и провеждане на процедури за предоставяне на БФП; 
2. Мониторинг и верификация; 
3. Организация на счетоводния процес.  
 

 Одитиран период: 01.01.2007 г. - 31.12.2012 г.  
 Дата на постъпване на доклада в УО: 15.06.2015 г. 
 Одитираща институция: Сметна палата 

 
Предвид факта, че извършеният одит обхваща периода януари 2007 г. – декември 2012 г., 
при осъществяване на своите функции и в резултат на промяна в нормативната уредба 
УО е изпълнил голяма част от дадените в доклада препоръки, още преди неговото 
връчване, а друга част от тях са в процес на изпълнение, взети са предвид и ще бъдат 
отразени при следващата промяна на наръчника по ОПИК. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Извършени одити по ОПРКБИ през 2015 г. 

 
 
 На 17.09.2015 г. от ИА ОСЕС е връчен предварителен одитен доклад от 7-ми одит на 

системите за управление и контрол на УО на ОПРКБИ.  

 

Оценени са Ключово изискване 1 „Ясно определяне, разпределение и разделяне на 
функциите между управителния орган/междинното звено (междинните звена) и в 
тези органи и звена“, Ключово изискване 2 „Адекватни процедури за избор на 
операции”  и Ключово изискване 7 „Предприемане на превантивни и коригиращи 
действия в случай на установени системни грешки при изпълнени одити” 

УО е изразил становище по направените констатации и препоръки, като се очаква 
връчване на окончателен одитен доклад от извършената проверка. 
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Извършени одити по ОПРКБИ през 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Благодаря за вниманието! 


