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Информация за извършени одити от юли 2014 – ноември 
2014 г. по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013  

  
“ 

15-то заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност“ 

Правец, 21.11.2014 г. 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката 
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 През периода юли 2014 – ноември 2014 г. по ОП „Конкурентоспособност” е връчен финален 
одитен доклад от една одитна институция:  от Европейската сметна палата.   

 25.11.-04.12.2013 одитен екип от ЕСП извърши одитно посещение на място по проекти на 
ОПРКБИ. Цел: да се провери дали декларираните и възстановени разходи от ЕФРР за 7 
произволно избрани проекта по програмата са законосъобразни и редовни. Разгледан бе 
въпросът дали въведените системи за управление и контрол са били в състояние да открият 
установените от ЕСП грешки, чрез извършване на проверките, предвидени в нормативните 
разпоредби. 

• „Пътища и мостове про“ ООД BG161PO003-1.1.04-0027-C0001-M0001; 

• „МЕГАПРИНТ ТРАНСФЕРС“ ООД BG161PO003-2.1.06-0263-C0001-M0001; 

• „Декко“ ЕООД BG161PO003-2.1.06-0538-C0001-M0002; 

• „Елма“ ООД BG161PO003-2.1.08-0035-C0001; 

• „УЕБ РАДИО И ТВ“ ООД BG161PO003-2.1.11-0025-C0001-M0001; 

• „ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ“ АД BG161PO003-2.1.05-0070-C0001-M0002; 

• Българска агенция за инвестиции BG161PO003-4.1.01-0001-C0001. 

 

 

Извършени одити 
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 Законосъобразността и редовността на плащанията бяха оценени въз основа на 
правилата, определени в приложимото европейско и национално законодателство и с 

 За всеки от 7-те одитирани проекта, ЕСП произволно избра и  провери до 10 
разходни позиции. Където е приложимо, проверката включи също така и процедурата за 
възлагане на обществената поръчка, свързана с дадените разходни позиции. 

 Направени бяха общо 9 констатации и оценки за 4 от 7-те одитирани проекта. 

• УО на ОПРКБИ изпрати своите коментари по всяка една от констатациите, придружени 
и подкрепени с допълнително представени документи. 

• бенефициент „Пътища и мостове про“ ООД, който е кандидатствал като средно 
предприятие, но при одитната мисия са открити обстоятелства и предпоставки за 
възможна свързаност с голямо предприятие „Пътища и мостове“ ЕООД , Европейската 
сметна палата е изискала задълбочено становище  от ГД „Конкуренция“ дали връзките 
между двете предприятия  препятстват определянето им като икономически 
независими едно от друго. До получаване на становището случаят е регистриран като 
сигнал за нередност. 
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•  В отговор на констатацията относно нуждата от щателна проверка на 
изпълнението на условието за стимулиращ ефект за големи предприятия, 
кандидатстващи по схеми за БФП  съгласно съображение (29) от преамбюла и чл. 8, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 800/2008, (държавната помощ, предоставена на голямо 
предприятие в режим „групово освобождаване”, следва да има стимулиращ ефект) УО 
ще изисква от получателите на БФП вътрешните  им документи с анализи на 
жизнеспособността на подпомагания проект или дейност с помощ и без помощ“, които 
да се съхраняват в съответствие с посочените в Регламента условия.  

  УО е дал съответните указания на  162 бенефициенти големи предприятия 

  


