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21.12.2012 г. 

Европейски фонд  
за регионално развитие 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Инвестираме във вашето бъдеще 

Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 



Одити по ОП “Конкурентоспособност”  
през периода 01.06 - 30.11.2012 г. 

  
 За периода по ОП „Конкурентоспособност” са извършени одити 

от вътрешни и външни одитиращи институции с връчени 
окончателни доклади:  

 

•   Европейска комисия – Мисия № 2011/BG/REGIO/J2/996/1 – Одит на 

        операциите на ОПРКБИ   

•   Дирекция „Вътрешен одит“, Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма - извършен вътрешен одит на процедурите по 
подбор на проекти по процедура BG161PO003-2.1.11 "Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия", Бюджетна линия 2010 в 
Междинно звено и Управляващ орган. 

         И двата окончателни доклада са получени през м. август 
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 Европейска комисия – Мисия № 2011/BG/REGIO/J2/996/1 : 

Одитната мисия бе проведена в периода 17-21 октомври 2011 г.  

 

Общата цел на одита бе да се получат достатъчно гаранции, че системите 
за управление и контрол, установени от държавите членки съответстват 
на изискванията на регламентите на Общността и функционират 
ефективно във връзка с предотвратяването и откриването на грешки и 
нередности и с гарантирането на законосъобразността и редовността на 
разходите, декларирани пред Комисията. 
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   В предварителния доклад на одиторите бяха отбелязани 10 констатации, от 
които 8 бяха закрити след кореспонденция с УО и в окончателния доклад 
останаха открити 2 : 

 

1) ненадежна одитна следа при подбора на проекти при 2.1.05 

 – в резултат УО извърши 100% проверка на процедури BG161PO003-2.1.07 
„Технологична модернизация в големи предприятия“, BG161PO003-2.3.01 
„Инвестиции в „зелена индустрия” и BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване 
и развитие на бизнес инкубатори" и 5% извадкова проверка на процедура 
BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и 
въвеждане на системи за управление в предприятията". Сравнявани са оценките, 
присъдени в оценителните таблици с оценките записани в Оценителния доклад и 
оценките отразени в Решението за предоставяне на БФП.  

Не се установи наличие на несъответствие между присъдените от оценителите точки, 
записани в оценителните таблици и точките записани в оценителните доклади и решенията 

по четирите проверени процедури.  

European Regional  
Development Fund 
EUROPEAN UNION 

Investing in your future 

Operational Programme „Development of  
the Competitiveness of the Bulgarian  

Economy” 2007-2013 
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 2) При верифициране статута на малките и средни предприятия в рамките на 
обединение от фирми, като приема част от аргументите на българските власти, 
Комисията обръща внимание на необходимостта УО да верифицират статута на 
бенефициентите като „малки и средни предприятия“, вкл. и съблюдаването на 
правилата за предоставяне на държавни помощи. 

ЕК препоръчва, в процедурата за избор и оценка на операции, както и в 
договора за БФП да бъде акцентирано, че българските власти могат и 
след като приключи процедурата, да изискват от бенефициента 
документация, удостоверяваща неговия статут.  

УО ще включва в Насоките за кандидатстване и в бъдещи договори за 
предоставяне на БФП възможността в случай на съмнения да бъде проверена 
категорията на бенефициентите по отношение на това дали са малки и средни 
предприятия, като бъдат изискани съответните подкрепящи документи, 
включително и по отношение на партньорите и свързаните предприятия. 
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 Дирекция „Вътрешен одит“, МИЕТ,  извърши вътрешен одит на процедурите по 
подбор на проекти по процедура BG161PO003-2.1.11 "Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия", Бюджетна линия 2010 в 
Междинно звено и Управляващ орган. 

 Основната цел на одиторската проверка беше да се даде увереност на 
ръководството на МИЕТ, че контролните механизми, свързани с процесите 
„подбор на проекти“ и „договаряне” по процедура BG161PO003-2.1.11 "Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия", Бюджетна линия 2010 са адекватни 
и гарантират съответствие с изискванията на националното и европейско 
законодателство. 

 Изведени са 7 препоръки, за които е  изготвен план за действие със срок за 
изпълнение. Препоръките са свързани с допълнителни контроли по време на 
оценка и възможности за кандидатите да изпращат допълнително документи, 
както и иницииране на промяна на съдържанието на т. 3 от декларацията за 
обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП с цел премахване на объркващи 
обстоятелства и реквизити 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!! 
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