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На 26.07.2019 г. в УО постъпиха окончателни доклади за резултатите от 

извършен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския 

съюз“ одит на операциите по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ за първи период на счетоводната 2019 г. 

 

В обхвата на одита на операциите по ОПИК за сертифицираните в периода 

1.07.2018 г. – 31.12.2018 г. разходи бяха включени проверки по 10 проекта. 

 

Установени са грешки с финансово влияние по 4 от проверените проекти, като са 

наложени финансови корекции в размер на 5% от засегнатите разходи за 

нарушения на законодателството за избор на изпълнител (ПМС 160/2016 г.). 
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На 18.09.2019 г. в УО постъпи окончателен доклад на Сметна палата на 

Република България за резултатите от извършен одит  „Мониторинг и 

оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и 

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014 - 

2020 г., за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2018 г.” 

Цел на одита:  

 да предостави на законодателната и изпълнителната власт, на 

ръководството на МИ и на други заинтересовани потребители на 

информацията независима и обективна оценка за ефективността на 

мониторинга и оценката на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020  за 

одитирания период.  

 да подпомогне ръководството на МИ да постигне подобрение на 

ефективността от дейността по мониторинг на Управляващия орган за 

постигане на целите на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 . 
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С цел получаване на достатъчна увереност относно спазването на 

регламентираните процедури одитният екип е използвал нестатистическа риск-

базирана извадка, включваща 28 сключени договора по ОПИК. 

 

Препоръки:  

 за подобряване на създадената контролна среда, свързана с дейностите по 

мониторинг и администриране на сигнали за нередности, осъществявани от УО 

на ОПИК като се детайлизират и прецизират съществуващите процедури с цел 

своевременно идентифициране на потенциални рискови проекти и срочно 

процедиране на сигналите, както и препоръки за повишаване на ефективността 

на комуникацията и координацията между структурните звена, отговорни за 

възлагане на обществени поръчки в МИ. 

 УО е предприел мерки за изпълнение на дадените в доклада препоръки. 

 



УО разработва и прилага система за управление на риска: 

 

 изпълнява правилата и процедурите по управление на 

риска; 

 извършва анализ на риска; 

 следи за адекватност и ефективност на процеса по 

управление на риска; 

 предприема подходящи коригиращи мерки, в случайте 

когато са констатирани недостатъци 

 води и поддържа риск-регистър 
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Благодаря за вниманието! 

 

   


