▪ Консултиране по финансиране, управление/администриране на
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▪ Изготвяне на проектни предложения по ОП на ЕС, АХУ, национални
програмни схеми на подпомагане и други донорски програми
▪ Управление на одобрени проектни предложения
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Относно: Преустановено сключване на договори с бенефициенти в изпълнение на класирани проекти по
процедура BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН из.д. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕК В БЪЛГАРИЯ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ, ГОСПОЖО ИЛИЕВА И ГОСПОЖО МИЛОШЕВА,

АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД е НЕЗАВИСИМ, ПОЛИТИЧЕСКИ НЕОБВЪРЗАН, консултант по
стопанско управление и донорско финансиране от 2012г, микропредприятие на финансисти с
дългогодишен опит във финансовата сфера, изпълнил редица проекти съвместно и самостоятелно по
процедури на ОП на ЕС в програмни периоди в диапазона на 2007-2020, познаващ детайлно
законодателството и на общността и на РБългария. В годините нееднократно е участвал активно и е
изразявал позиция в обществени обсъждания, забелязани пропуски в управлението на средства на ЕСИФ
и/или от национално финансиране, предоставяно на бизнеса и гражданите на РБ-я.
През Май-Юни 2020г в срока на Второто Обществено обсъждане на процедура BG16RFOP002-2.077
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“ дружеството ни постави за разглеждане належащи въпроси, свързани с подкрепата на малки
предприятия в условията на Пандемия КОВИД-19. След дълги отлагания/спирания в периода Юни.2020 до
Март 2021г на финала на програмен период 2014-2020 процедура BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за
малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от

▪ Консултиране по финансиране, управление/администриране на
активни/одобрени проекти по ОП по Структурни фондове на ЕС
▪ Изготвяне на проектни предложения по ОП на ЕС, АХУ, национални
програмни схеми на подпомагане и други донорски програми
▪ Управление на одобрени проектни предложения

пандемията COVID-19“ с общ размер от 78 233 200 лева, разпределен по Сектори, е обявена за активна за
кандидатстване/ в периода от 22.02.2021г до 15.03.2021г. На 15.03.2021 г/ . По процедурата са подадени
6 193 броя проекта на обща стойност 309 650 000.00 лева БФП. /Оставяме на страна адекватността,
отношението на равнопоставеност между категориите предприятия и дисбаланса на въздействие и
намеса в свободния пазар в РБългария в 2020-2021, извън обхвата на този частен проблем, изложен в
настоящото писмо/.
След 4 месеца на работа на ОК по разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения
по процедура на подбор на проекти по BG16RFOP002-2.089- „Подкрепа за малки предприятия с оборот над
500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, УО на ОПИК 20142020 публикува Списъци, съгласно ЗУСЕСИФ и така 1555 кандидата са одобрени за финансиране, а
кандидатите, включени в Списъците с резервни проектни предложения, остават „В ОЧАКВАНЕ СВЕТЛОТО
НЕОБРОЗИМО БЪДЕЩЕ, ИЗРАЗЕНО В ОБЕЩАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ НА ОПИК“.
В края на месец Септември 2021г УО на ОПИК „се сеща“ за допълнително отпуснатия финансов ресурс от
ЕК през Юли 2021г за допълнителна подкрепа на предприятия от Резервни списъци по процедурата.
Оставаме на страна въпросите за законността по увеличаване на бюджета по процедурата, спазване на
принципите за добро и ефикасно управление на средства по СФ на ЕС, скритото/по сфери на влияние
разпределение на допълнителния ресурс в пълен противовес на заложените нормативни изисквания на
ЗУСЕСИФ, за което ще бъде надлежно информирана ЕК,извън обхвата на това писмо, и така:
-В Септември 2021 започва тромава процедура по допълнителна подкрепа на 3700 предприятия, резерви
по процедурата, и в следващите месеци се нареждат за сключване на административни договори резерви
от сектори (C, I, G).


В края на месец Ноември 2021г УО на ОПИК , без каквато и да е гласност и публичност, поканва за сключване
на административни договори и получаване на подкрепа всички резерви от сектори (H,J, M) или 1 126
предприятия.
В екзотиката на балканският вариант на донорски схеми за подкрепа, „тука има, тука няма ЗУСЕСИФ“
финансовата помощ се предоставя на бенефициентите, „ в нормативния 90-дневен срок от ЗУСЕСИФ, след
подаване на отчетен доклад и в обхвата на Петъчни порции на обща стойност от около 6 млн. лева,
средства достига до малки предприятия.
До тук всичко в структурата и отговорностите на ИЛИЯНА ИЛИЕВА - Главен директор на ГДЕФК към МИ, е
видимо и повърхностно „ОК“, НО:
ПЪРВО. НА 13.12. 2021г УО на ОПИК СПИРА ПОДПИСВАНЕ на Административни договори с допустими
бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000
лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, при все че е изпратило
Покани на всички резерви от сектори (H,J,M)/ покани на допълнително 1 126 предприятия / на които същите
са отговорили в срок, т.е. в обхвата попадат предприятия-резерви от Сектор H- ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ
И ПОЩИ, от Сектор J- СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ и от сектор М-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Напомняме
Ви, че това са най-възловите отрасли по отношение на Приоритетите на ЕС 2014-020 и 2021-2027, отнесени
към приоритети Цифровизация и Иновации на ЕС, по отношение на всички държави-членки и таргети на ЕС
в 2021-2027.
По публикация в сайта на ОПИК в Декември 2021 са сключени САМО 270 ДОГОВОРА по процедурата .
По справка в ИСУН2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 към 25.01.2022 г. общият брой договори и
респективно бенефициенти са 3570 броя за обща стойност на БФП в размер на 178 500 000 лева.
Към 25.01.2022 г един значителен Списък на предприятия от Сектори H,J от над 800 предприятия са в
очакване, повече от месец, на подписване на Договори от страна на ОПИК по процедура и изпълнение на
проекти BG16RFOP002-2.089. ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИ се оправдава със
структурни промени на Министерство на Икономиката.
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ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Е ОБЯВЕНА ПРЕДИ НОВИЯ
РЕДОВЕН КАБИНЕТ,
АДМИСТРАТОР НА СРЕДСТВАТА ПО СФ НА ЕС Е МИНИСТЕРСТВО НА
ИКОНОМИКАТА(МИ). ПЪЛНА МИСТИКА Е КАК СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЛЪЖНОСТ И
САМОТО МИНИСТЕРСТВО Е ОСТАВЕНО НА „ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА“, БЕЗ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДА БЪДАТ
ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОПРИЕМНИК.
ВТОРО. На 6.01.2022г в страницата на ОПИК е публикувано съобщение, гласящо:
„ Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
(ОПИК) уведомява своите бенефициенти и заинтересованите страни, че са предприети необходимите
действия за това всички дейности по сключването и изпълнението на договорите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОПИК, както и плащанията по тях, да бъдат възобновени от 10
януари 2022 г., понеделник.“
В нашата обичайна дейност от Януари 2022г установихме, че по процедура BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа
за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ продължават Петъчни плащания на предприятия, подали своите Искания за
плащания с приложени Отчетни документи.
При все, че МИ към 25.01.2022 г не се управлява от никой Министър в новия кабинет и не се сключват
Договори с одобрени кандидати, Отдели на МИ извършват плащания на бюджетни и донорски средства
през СЕБРА. Тези деяния са в пълно противоречие с ДОБРО И ЗАКОНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА И
ВЪВЕЖДАНЕ В ЗАБЛУДА НА ОБЩЕСТВЕНОСТ И БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПИК.



ТРЕТО. Обобщавайки всички налични факти,
МИ НЕ Е структурна единица на изпълнителната власт от застъпването на новия редовен кабинет, но в
противовес МИ продължава:
да поддържа и в края на Януари 2022 огромен щатен персонал от държавни служители, които подпират
бюра и генерират кухи разходи за възнаграждения в структура в разформировано/безстопанствено МИ;



МИ поддържа и продължава публикации за ролята и мястото на Министър Нинова и състоянието на
язовирите, при положение, че бизнеса очаква подкрепа в условията на КОВИД-19 и задачите пред бизнеса
са далече по- належащи от промяната на цените на мобилни оператори, срещи с потребителски
организации и/или промяна на работата на колекторски фирми;



МИ поддържа и продължава публикации за ролята и мястото на Министър Лорер в предоставяне на 20
млн. лв. за подпомагане на българските розопреработватели чрез заеми от Българската банка за развитие
(ББР), срещи с Фонд на Фондовете или австрийския бизнес;



Продължава „да мълчи“ и да отговаря „в най скоро време“ на българските малки предприятия с оборот над
500 хил. лв, чакащи почти година подкрепа в условията на Пандемия КОВИД-19.
Ние, българският бизнес, разбираме напълно, че в четворната коалиция, участвала в преговори за съставяне
на КАБИНЕТ не се е намерил читав инженер и икономист, който да притежава качества, опит и способности
да оглави и управлява МИ, което налага неговото закриване. Остава пълна загадка как в 2022г в страна
членка на ЕС е допустима такава, безстопанственост и безхаберие към национални и евро средства.
С НАСТОЯЩОТО ПИСМО СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С МОЛБА



ДА ПОДКРЕПИТЕ НАД 800 МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДОПУСТИМИ И ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОДКРЕПА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с
оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“;



ДА ДЕЛЕГИРАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРАВА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА АДМИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ С
БЕНЕФИЦЕНТИ ПО ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над
500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“;

▪ Консултиране по финансиране, управление/администриране на
активни/одобрени проекти по ОП по Структурни фондове на ЕС
▪ Изготвяне на проектни предложения по ОП на ЕС, АХУ, национални
програмни схеми на подпомагане и други донорски програми
▪ Управление на одобрени проектни предложения



ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ И ПРЕДПРИЕМЕТЕ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТСТАНЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И
БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В СТРУКТУРАТА НА МИ;



ДА ПОДВЕДЕТЕ ПОД ОТГОВОРНОСТ И ДА ИНФОРМИРАТЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА КОИ СА ВИНОВНИТЕ ЛИЦА,
КОИТО СА ПРЕДИЗВИКАЛИ УМИШЛЕНО НАЛИЧНИТЕ КЪМ 25.01.2022 ГОДИНА БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ И
БЕЗОТЧЕТНСТ ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ, ЗА СМЕТКА НА МИ, СЛЕД НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕДОВЕН КАБИНЕТ.

Надяваме се да разгледате нашето писмо с грижата на добър стопанин, спазвайки всички правови норми и
да пресечете всички нередности и условия на неравнопоставеност на българските малки предприятия.
Надяваме се да поставите в таргета на приоритетите си българските предприятия и тяхното оцеляване в
условията на Пандемия КОВИД-19, които са гръбнака на икономиката ни.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

25.1.2022 г
гр. Пловдив

С Уважение
СВЕТЛА АНДОНОВА-Управител
На АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

