
Информация за извършени одити по  

ОП  “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

и ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 

през периода май-октомври 2017 г. 

Пето официално заседание на КН на ОПИК и на 

ОПИМСП 

Боровец, 12-13.10.2017 г.   
 

 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  



 

  На 03.07.2017 г. в УО постъпи окончателен одитен доклад за извършен 

одит на ИА ОСЕС за оценка на системите за управление и контрол по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  

В доклада на ИА ОСЕС бе дадена и информация за проследените и затворени 

6 бр. останали незатворени констатации от първия системен одит (от 

31.01.2017 г.)  

Към УО бяха отправени 2 препоръки: 

- УО да допълни пакетите документи по предстоящите за обявяване 

процедури, като изиска от  кандидатите деклариране на съответствие с чл.65, 

т.6 от Регламент (ЕС) 1303/2013; да въведе контрола за обстоятелствата на 

етап оценка на проектното предложение и да допълни ДБФП с клауза за 

прекратяването му, при установяване на отклонение от деларираното; 

-  УО да актуализира процедурата за изготвяне на декларацията и годишното 

обобщение, като посочи конкретни отговорности и срокове, свързани с 

отделните етапи на процедурата по изготвяне на тези документи. 

Препоръките бяха приети и изпълнени от УО 

 
 

 

 

 

Оперативна програма   
“Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 



 

  На 6.10.2017 г. в УО постъпиха окончателни одитни доклади на ИА 

ОСЕС за резултатите от извършен одит на операциите по ОПИК за 

сертифицираните в периода 01.07.2016 г. до 28.02.2017 г. разходи. 

 

  От проверените 21 проекта, констатации и препоръки са отправени 

по 2 от тях. Констатациите са свързани с установени пропуски при 

провеждане на обществени поръчки, като УО е стартирал процедури по 

налагане на финансови корекции. 

 

 
 

 

Оперативна програма   
“Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 



 

Към настоящия момент в процес на извършване са следните одити:  

 

  Одит „Ефективност на управлението и контрола по оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, извършван 

от Сметна палата на Република България; 

 

  Одит на операциите по ОПИК, извършван от ИА ОСЕС, във връзка със 

сертифицираните в периода 01.03.2017  г. - 30.06.2017 г. разходи. 

 

 
 

 

Оперативна програма   
“Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 



www.opic.bg

http://www.opic.bg/

