
ЗАБЕЛЕЖКА: 

За да 

промените 

изображение

то на този 

слайд, 

изберете 

картината и 

я изтрийте. 

След това 

щракнете 

върху 

иконата 

"Картини" в 

контейнера, 

за да 

вмъкнете 

собствено 

изображение. 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА  

„ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА 

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ 

ПО ПРСР 2014-2020“ 
 
 
  БЕЛОВО, 06.10.2021г. 



ПРОГРАМА 

 09:30ч. – 10:00ч. Регистрация на участниците 

 10:00ч. – 12:00ч. Условия и ред за изпълнение на проекти 

 12:00ч. – 13:30ч. Обяд 

 13:30ч. – 15:00ч. Техническо изпълнение на проектите, Застраховки – сключване и поддържане,  

Задължения на бенефициентите 

 15:00ч. – 15:30ч. Кафе-пауза 

 15:30ч. – 16:30ч. Финансово изпълнение на проектите, Авансово плащане – банкова гаранция; 

запис на заповед, Междинно плащане, Окончателно плащане, Мерки за информиране и 

публичност 



Нормативни документи: 

 Административният договор за БФП /вкл. Формуляра за кандидатстване/; 

 Условията за кандидатстване по конкретната процедура в която е одобрено 
проектното предложение; 

 Наредба № 22 от 2015г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за ВОМР“; 

 Ръководство за изпълнение на договори за БФП по ПРСР 2014-2020г.; 

 Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол 
върху обществени поръчки и публични покани; 

 Наредба № 4 от 2018г. За условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за 
изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ по мерки от ПРСР; 

 Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 
комуникация 2014-2020г. 

 



Препоръчителни стъпки в изпълнение на проекта, гарантиращи 
неговото прозрачно, отговорно и коректно изпълнение: 

Сформиране на 
екип на проекта. 

Организиране на 
първа работна 
среща. 

Участие на всички 
членове в изготвяне 
на плана за 
действие. 

Разпределение на 
задачите на всеки 
член от екипа. 

Екип за 
изпъленине 

 Разписване на 
подробен план за 
действие на 
заложените в 
прокта дейности. 

Плана за действие 
да бъде времево и 
ресурсно 
съобразен. 

Да бъдат 
разпределени 
дейностите на 
отговорните 
членове от екипа на 
проекта. 

План за 
действие 

Да се определят 
партньорите в 
проекта. 

Да определите 
задачите и 
дейностие, които 
възлагате на 
партньорите. 

Партньори 

Периодични 
работни срещи. 

В комуникация да 
бъдат включвани 
всички членове и 
партньори. 

Система за 
комуникация 

на екипа 



Задължителни стъпки в изпълнение на проекта:  
Дейности: Препоръчително 

времево изпълнение: 

Информация и публичност 

 

През целия период на договора. 

Избор на процедура за възлагане на дейностите и съгласуване с ДФЗ 

 

В срок от 15 дни след сключване на 

договор. 

Провеждане на процедура за избор на изпълнител 

 

Веднага след осъществен 

предварителен контрол от ДФЗ - 

препоръчително е втори трети месец. 

Последващ контрол от ДФЗ на проведена процедура за избор на 

изпълнител 

 

Непосредствено след проведена 

процедура за избор на изпълнител. 

Възлагане на дейностите в проекта и тяхното изпълнение 

 

Веднага след съгласуван избор на 

изпълнител. 

Застраховане на придобитите активи 

 

Непосредствено след придобиване на 

ДМА и тяхното заприхождаване. 

Подаване на заявки за плащане – технически и финансов отчет 

 

В рамките на срока на договор, но е 

препоръчително да не се чака 

последният момент. 

Съхранение на документи От подаване на проектното 

предложение до изтичане на периода 

на мониторинг. 



Договор за бъзвъзмездна финансова помощ: 

 АДБФП е тристранен; 

 Бенефициента е длъжен да изпълни инвестицията 
и/или дейностите при точно спазване на одобреният 
проект, условията и сроковете, определени в договора 
и приложенията към него, договора за избор на 
изпълнител/и, одобрени от ДФЗ и всички относими 
документи към националното и европейско 
законодателство; 

 Бенефициентът носи отговорност за изпълнение на 
проекта и постигане на неговите цели; 

 Бенефициентът е длъжен да осигури необходимите 
ресурси, ефективност, прозрачност и 
добросъвестност при изпълнение на предвидените 
дейности; 

 Бенефициентът е длъжен да запази цялостта на 
договора. 



Договор за бъзвъзмездна финансова помощ: 

 Бенефициентът е длъжен да извърши изцяло 
инвестицията; 

 Бенефициентът е длъжен да извърши инвестицията 
и/или дейности предмет на договора в срока на 
договора; 

 Бенефициента е длъжен да подаде окончателно 
плащане в срока на договора; 

 В срок от 9 месеца от сключване на договор 
бенефициента се задължава да сключи договор с 
изпълнителите за всички разходи, одобрени в 
проекта; 

 Изпълнението на инвестицията по одобреният проект 
трябва да започне в срок от 6 месеца от сключването 
на допълнително споразумение за избран 
изпълнител; 

 Бенефициентът уведомява ДФЗ за започнало 
изпълнение и представя доказателства; 



Договор за бъзвъзмездна финансова помощ: 

 Бенефициентът е длъжен да спазва всички 
изисквания посочени в договора и в приложенията 
към него, критериите за допустимост и подбор, 
ангажиментите по критериите за оценка за период от 
пет години от датата на окончателно плащане; 

 Бенефициентът е длъжен да спазва одобреният 
Бизнес – план; 

 ДФЗ има право да прави постоянен, текущ и 
последващ контрол за периода от сключване на 
договора до 6 месеца след датата на окончателното 
плащане; 

 Освен от бенефициента ДФЗ може да изисква 
информация и документи от всички контрагенти на 
бенефициента; 

 В посоченият срок ДФЗ може да извършва проверки 
на място; 



Договор за бъзвъзмездна финансова помощ: 

 ДФЗ и МИГ могат да публикуват информация за 
бенефициента с осигуряване на публичност и 
прозрачност; 

 В договора е посочена първоначално одобрената 
БФП, която може да се промени след провеждане на 
процедура за избор на изпълнител; 

 ДФЗ има право да откаже пълно или частично 
изплащане на заявена финансова помощ или да 
поиска възстановяване на част или цялата вече 
заплатена помощ, ведно с лихва; 

 Бенефициентът е длъжен да сключи и поддържа 
валидна застраховка на придобитите активи, предмет 
на подпомагане в срок от 5 години от датата на 
окончателното плащане.  

 

 



Договор за бъзвъзмездна финансова помощ: 

Бенефициента е длъжен в срока от 5 години от датата 
на окончателното плащане: 

 Да не променя постоянен адрес/ седалище и адрес, 
извън територията на МИГ; 

 Да ползва инвестицията по предназначение; 

 Да осигури необходимите лицензии, разрешения, 
регистрации необходими за извършване на 
дейността; 

 Да води аналитична счетоводна отчетност, която да 
позволи проследяване на инвестицията; 

 Да не преотстъпва ползването, да не извършва 
разпоредителни сделки с отчуждителен характер по 
отношение на придобитите активи, както и да не 
допуска принудително изпълнение; 

 Да не преустановява подпомаганата дейност. 

 

 



Договор за бъзвъзмездна финансова помощ: 

Бенефициентът се задължава да оказва съдействие на 

представители на УО, Разплащателна агенция и/или 

упълномощени от тях лица, Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, 

Европейската сметна палата и външни одитори, 

извършващи проверки и да предоставя цялата 

необходима информация и документация, свързана с 

изпълнение на договора за БФП на тези институции. 

 



АДБФП – Права на бенефициента: 

 Да получи помощта определена в договора; 

 За заяви и получи авансово, междинно и окончателно 

плащане; 

 Да присъства лично при извършване на проверки; 

 Да получи протокол от извършени проверки; 

 Да възрази по направени констатации от ДФЗ; 

 Да бъде уведомен за всяка констатация на ДФЗ, както 

и за всяко решение на ДФЗ по направени искания за 

допълнителни споразумения, както и по направени 

уведомления за настъпили промени в договора. 

 

 



АДБФП – Прекратяване: 

 При изтичане на договорените срокове; 

 По взаимно съгласие между страните; 

 При виновно неизпълнение от Бенефициента; 

 При незапочване на изпълнение в срок от 6 месеца от одобрена 
процедура за избор на изпълнител; 

 При невиновна невъзможност за изпълнение. Форсмажор – 
непреодолима сила: 

- Смърт на бенефициента; 

- Дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента; 

- Тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството; 

- Случайно унищожаване на постройките за животни; 

- Епизоотия или болест по растенията 

- Отчуждаване на цялото стопанство, ако това отчуждаване не е могло 
да бъде предвидено към деня на подаване на заявленито. 
 

 



  
ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ПРОЕКТИ, ЗАСТРАХОВКИ, 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ 
  
 
  ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 



Недопустими изменения на АДБФП: 

 Засягащи основната цел на одобрения проект или промяна предназначението на 
подпомаганите активи; 

 Водещи до несъответствие с целите, дейностите, изискванията, посочени в УК и УИ, 
мярката на подпомагане; 

 Водещи до противоречие в равнопоставеното третиране на бенефициентите; 

 Водещи до несъответствие с критериите за подбор и критериите за оценка; 

 Водещи до увеличаване на договорената БФП; 

 Не са основателно аргументирани; 

 Основаващи се на промени в договор за възлагане по ЗОП, когато изменението на 
договора е в нарушение на ЗОП; 

 Водещи до нарушаване на принципа на равнопоставеност на кандидатите и 
нарушаване условията. 

 



 Процедура за изменение на АДБФП: 

1. Подаване на заявление/искане/уведомление с точно, ясно и конкретно описание 
на искането за изменение през ИСУН 2020, раздел „Договори“, „Кореспонденция“. 

Задължително се подписва от кандидатът или изрично упълномощено лице; 

2. Прилагане на доказателства, необходими за преценка основателност и 
допустимост на заявеното искане за изменение. 

Документите се представят на български език в оригинал или нотариално 
заверено копие. При необходимост от превод на документи, същият се извършва 
от заклет преводач, а ако документът е официален се изисква лигализация или 
апостил. 

3. Одобрение на искането за промяна от МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

 



Процедура за изменение на АДБФП: 

ДФЗ може да изиска допълнителни разяснения и/или документи, на базата на 
които да вземе окончателното си решение за изменение на договора; 

В срок от 1 месец от подаване на заявлението ДФЗ се произнася с Уведомително 
писмо, като този срок спира да тече, като е изискана допълнителна информация 
от бенефициента; 

Бенефициента винаги следва да разполага с достъп до имейл адреса, към който 
е асоцииран профила му в ИСУН. Цялата кореспонденция с ДФЗ протича в ИСУН 
2020. 

За дата на връчване на документ/писмо/искане се счита датата на качване в 
ИСУН 2020г. 

Ако ДФЗ одобри исканата промяна се изпраща писмо за сключване на анекс към 
договора и се кани бенефициента да се яви в ДФЗ за неговото подписване с 
указване на срок. При неявяване в срок правото на сключване на анекс с 
исканата промяна се погасява. 



Изменение на АДБФП след избран изпълнител: 

 След проведена процедура за избор на изпълнител бенефициентът изпраща 
процедурата за последващ контрол в ДФЗ. След като ДФЗ одобри процедурата за 
избор на изпълнител следва да бъде подпис анекс към АДБЛФ с вписване на 
избраният изпълнител в Приложение № 1 – Таблица 1 – Одобрени разходи. 

 Подава се искане с за изменение на АДБФП за вписване на избран изпълнител 
през ИСУН 2020, раздел „Договори“, „Кореспонденция“. 

 ДФЗ изпраща през ИСУН 2020 – „Кореспонденция“ покана за сключване на анекс 
към АДБФП с указан срок в който бенефициентът следва да се яви в ДФЗ – 
Областна агенция за подписване. Анексът се подписва лично от 
представляващият бенефициента или изрично упълномощен от негова страна 
представител. 

 



Изменение на АДБФП с искане за промяна на избраният 
изпълнител или промяна в актив: 

 Допустимо е при наличие на обективна невъзможност избран изпълнител да изпълни 
дейността или одобрен актив да бъде доставен. 

 Провежда се нова процедура за избор на изпълнител; 

 Ако активът е част от Списъка с референтни цени на ДФЗ се представя една оферта; 

 Ако активът не е част от Списъка с референтни цени на ДФЗ се представят три 
оферти; 

 Документи, които се представят към искането за изменение на договора: 

Споразумение за прекратяване на договора с доставчика; 

Запитване за оферта, съгласно приложенията на нормативната база и УК; 

Оферти, протокол и/или решение за избор на доставчик 

Нов договор за доставка/услуга с новият изпълнител. 

 

 



Изменение на АДБФП за промяна на мястото на 
извършване на инвестицията: 

 Мястото на извършване на инвестицията може да се променя само в рамките на 
територията на МИГ – Белово, Септември, Велинград; 

 Документи, които се представят към искането за изменение на договора: 

Обяснителна записка, констативен протокол, изготвени от правоспособни 
лица, които да доказват, че площите, предвидени за засаждане, застрояване 
са се оказали негодни/неподходящи за реализацията на проекта; 

Документи за собственост/ползване на новите имоти, които са с минимален 
срок на действие, който да съответства на определения в УК; 

Документи и разрешителни от компетентните институции и органи – 
общини, регинолани инспекции по околна среда и водите, басейнова дирекция и 
др. 

Нов договор за наем и анекс за прекратяване на старият. 

 



Изменение на АДБФП на срока на извършване на 
инвестицията: 

 Искането е допустимо само ако е подадено преди да е изтекъл крайният срок за 
извършване на инвестицията; 

 Ако има извършено авансово плащане преди подаване на искането е 
необходимо да се представи продължаване на обезпечението по платеният 
аванс; 

 Необходими документи: 

Обосновано искане за удължаване на срока на договора; 

Одобрение от МИГ – Белово, Септември, Велинград 

Подава се през ИСУН 2020, раздел „Договори“ – Комуникация. 

 



Изменение на АДБФП при промяна на банковата сметка: 

 Необходими документи: 

Обосновано искане за удължаване на срока на договора; 

Удостоверение на новата банкова сметка; 

Одобрение от МИГ – Белово, Септември, Велинград, 

Подава се през ИСУН 2020, раздел „Договори“ – Комуникация. 

 

 При това искане ДФЗ преди одобрение проверява за наличие на особени залози 
и/ли запори. 



Други искания за изменение на АДБФП : 

 Промяна в бизнес плана – прилага се на ел. носител и на хартия с подпис и печат 
на всяка страница. Прилага се и обосновка на исканата промяна. 

 Промяна в технологичния процес – прилага се освен обосновка и нов 
технологичен проект, изготвен и заверен от правоспособно лице. 

 

Много важно: 

Не се допуска промяна на актив или документи докато тече проверка, посещение 
на място, както и за активи или за части от документи, за които ДФЗ е установил 
нередности. 

Важно е исканията за промяна да бъдат подавани преди подаване на заявка за 
плащане. 



Изменение на АДБФП след окончателно плащане и 
погиване на актива: 

 При настъпване на застрахователно събитие Бенефициентът е длъжен да 
уведоми ДФЗ, като представя: 

Документи, получени от застрахователите са настъпилото застрахователно 
събитие; 

Документи, издадени от съответните компетентни органи; 

Уведомление от бенефициентът за срока, в който ще възстанови погиналия актив 

Обосновка от бенефициента относно предназначението за което ще използва 
актива, който възнамерява да придобие; 

Документи необходими за обосновка на предложените разходи 

Ако, по каквато и да е причина, застрахователното дружество откаже да изплати в 
полза на УО застрахователното обезщетение за погиналия актив, бенефициентът 
дължи възстановяване на получената финансова помощ. 



ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ПРОЕКТИ 
 
    
Избор на изпълнител и възлагане на дейности от проекта 



Нормативна база за избор на изпълнител и 
възлагане на дейности по проекта 

Възложители по ПМС: 

 ЗУСЕСИФ 

 ПМС № 160 на МС от 01.07.2016г. 

 Процедура за осъществяване на 
предварителна проверка и последващ 
контрол върху обществени поръчки и 
процедури за избор с публична покана за 
разходи, финансирани изцяло или частично 
със средства от ЕЗФРСР. 

Бенефициентите прилагат задължително процедура за определяне 
на изпълнител „Избор с публична покана“, когато размерът на БФП е 
по-голям 50 на сто от общата сума на одобрения бюджет и 
прогнозната стойност за: 

- строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, 
без ДДС е равна или по-висока от 50 000 лв. и 

- Доставка или услуги, в т.ч. съфинансирани от страна на 
бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 30 000лв. 

Възложители по ЗОП: 

 ЗУСЕСИФ 

 Закон за обществени поръчки 

 Правилник за прилагане на закон за 
обществени поръчки 

 Процедура за осъществяване на 
предварителна проверка и 
последващ контрол върху 
обществени поръчки и процедури за 
избор с публична покана за разходи, 
финансирани изцяло или частично 
със средства от ЕЗФРСР. 

 Бенефициент прилага процедура за избор на 
изпълнител по ЗОП, когато съгласно правилата на 
ЗОП се явява Въдложител. 



Избор на изпълнител и възлагане на дейности  

Възложители по ПМС: 

 След сключен АДБФП бенефициентът изпраща за 
предварителен контрол в ДФЗ цялата документация за 
планирано обявяване на Публична покана по реда на 
ПМС № 160 за избор на изпълнител. 

 ДФЗ осъществява предварителен контрол и съгласява 
тръжната документация. 

 След съгласяване на тръжната документация 
бенефициентът обявява Публична покана за избор на 
изпълнител по ПМС № 160. 

 След проведена процедура и избран изпълнител 
бенефициентът изпраща цялата документация и 
сключеният договор за съгласуване от ДФЗ. 

 След извършен последващ контрол и съгласуване на 
избраният изпълнител от ДФЗ се преминава към 
подписване на анекс към АДБФП с вписване на 
изпълнител. 

 

Възложители по ЗОП: 

 В срок от 15 дни след сключване на АДБФП 
бенефициентът изпраща в ДФЗ Списък на 
планираните обществени поръчки. 

 След одобрението на Списъка на 
планираните обществени поръчки 
бенефициентът изпраща в ДФЗ за 
предварителен контрол пълна документация 
за планирана обществена поръчка. 

 След извършен предварителен контрол 
бенефициентът провежда обществена 
поръчка. 

 След проведена обществена поръча 
бенефициентът и избран изпълнител 
бенефициентът изпраща пълна 
документация от проведената обществена 
поръчка за последващ контрол и одобрение 
на избраният изпълнител. 

 След одобрение на избраният изпълнител се 
сключва анекс към АДБФП с вписване на 
избраният изпълнител. 



ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ПРОЕКТИ 
 
    
  
 
ЗАСТРАХОВКИ 



Застраховки: 

 Бенефициентът е длъжен да сключи и поддържа валидна застраховка на активите, предмет на подпомагане за срока от 
датата на подаване на заявката за плащане до изтичане на 5 години от датата на получаване на окончателно плащане; 

 Застраховката е без право на подзастраховане и се сключва при следните условия: 

1. Договорът за застраховка да бъде сключен с уговорка в полза на ДФЗ, като: 

- При тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, 
застрахователят изплаща ебезщетение на ДФЗ до размера на отпуснатата финансова помощ. В този случай със сумата на 
застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на ДФЗ, се намалява размерът на задължението на 
Бенефициента към ДФЗ; 

- При частично погиване на застрахованото имущество обезщетение се изплаща на Бенефициента, като при частична щета 
същият е длъжен да възстанови подпомаганият актив и да уведоми ДФЗ при привеждането му във функционално състояние. 

2. Да внесе еднократно целия размер на застрахователната премия за срока на застраховката и да подновява ежегодно 
договора 

3. При подаване на искане за междинно/окончателно плащане Бенефициентът да представи застрахователната полица, 
валидна за срок от 12 месеца. Ежегодно в срока до изтичане на срока на валидност на застраховката се задължава да 
представи пред ДФЗ подновена застрахователна полица, валидна за една година, считано от датата на която е изтекла 
валидността на предходната застраховка 

4. Застрахователната премия е за сметка на Бенефициентът. 

5. Застраховката следва да покрива рискове, посочени в приложение № 6 към АДБФП – Застрахователни рискове. 



ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ПРОЕКТИ 
 

 ТЕХНИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ 



Технически отчет: 

Изпълнението на проекта трябва да се извърши при спазване на принципите за 
икономичност, ефективност и ефикасност. 

Техническият отчет включва описание на извършените през отчетния период 
дейности, постигнатите индикатори, резултати и напредък по проекта. 

Технически отчет се изготвя и подава към всяка заявка за междинно или окончателно 
плащане. 

Междинният технически отчет съдържа информация за всички аспекти на 
изпълнение за отчетния период. 

Техническият отчет и всички документи удостоверяващи изпълнение на дейностите 
се прикачва в досието на проекта, раздел „Отчетни документи“. Оригинала се 
запазва в хартиеното копие на проекта. 

При наличие на дейности, които са предвидени за съответния период, но не са 
изпълнени се посочват причините за тяхното неизпълнение. 

За допустими ще бъдат признати разходи за дейности, които са одобрени от ДФЗ за 
изпълнени. 

 

 



Технически отчет: 

Финалният технически отчет трябва да съдържа кратко, точно и ясно описание на: 

 всички изпълнени дейности и условията, при които са изпълнени,  

постигнатите резултати,  

информация за изпълнение на заложените и одобрени по съответния проект 
индикатори,  

информация за предприетите стъпки с цел осигуряване на прозрачност и 
публичност на финансиране,  

  информация, с която да бъде оценен ефектът от проекта. 

Дейностите, предвидени в договора ще бъдат признати за изпълнени, само ако бъдат 
доказани чрез всички необходими документи, удостоверяващи извършването им. 

Списък на документите, прилагани към техническите отчети за доказване на 
изпълнение на дейностите по проекта е Приложение към информационният пакет на 
обучението. 

 



  
ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ПРОЕКТИ 
  
 
  АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 



Авансово плащане: 

Авансово плащане е допустимо, ако надвишава левовата равностойност на 2000 
евро и е в размер до 50 на сто от публичната помощ, свързана с инвестицията; 

При авансово плащане получателят представя банкова гаранция в полза на ДФЗ в 
размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане или договор за 
поръчителство, когато това е предвидено в съответните наредби за прилагане на 
ПРСР 2014 – 2020 г; 

Когато получател е община, авансово плащане се допуска след представяне на 
запис на заповед, издадена от кмета на общината, в полза на ДФЗ в размер 100 на 
сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за 
одобряване на запис на заповед или банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 100 
на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за 
поемането на дълг; 

Искане за авансово плащане от възложител по ЗОП или ПМС № 160 се подава след 
като са одобрени процедурите за избор на изпълнител и същите са вписани в 
допълнително споразумение към договор с РА. 

Средствата получени от авансово плащане се използват само и единствено за 
целите на проекта. 



Авансово плащане – необходими документи: 

 Списък с необходимите документи и образци са качени на интернет страницата на ДФ, секция ПРСР 
2014-2020г., Мерки за подпомагане. 

 Необходими документи: 

 Заявка за плащане по образец; 

 Удостоверение за банкова сметка; 

 Запис на заповед / Банкова гаранция; 

 Решени на общински съвет за издаване на Запис на заповед; 

 Декларация за липса на основание за отстраняване; 

 Извлечение от счетоводна система за осчетоводена Запис на заповед / Банкова гаранция; 

 Декларация за липса на двойно финансиране; 

 Удостоверение за липса на задължения към общината; 

 Актуално състояние; 

 Удостоверение за липса на ликвидация и несъстоятелност. 



Авансово плащане – падава се чрез ИСУН 2020: 



Междинно плащане и Междинен финансов отчет: 

Допустимо е ако е вписано в АДБФП – Таблица 2А. 

Междинното плащане е допустимо за обособена част от проекта. 

Искането за междинно плащане включва реално извършени и разплатени по 
време на отчетния период разходи за дейности. 

Подава се по същият ред, както се поддава Авансовото плащане – Раздел 
„Отчетни документи“. 

Междинно плащане се подава с Междинен технически и междинен финансов 
отчет. Финансовият отчет включва информация за извършените разходи в 
отчетния период. 

ДФЗ – РА извършва проверка за съответствие с критериите за подбор, 
допустимост на финансирането, калкулира точния размер на допустимата 
субсидия, въз основа на извършен документален контрол и проверка на място и 
се произнася в срок. 



Окончателно плащане и Финален финансов отчет: 

Следва да бъде подадено в срока на договора; 

Подава се с представяне на окончателен технически и финансов отчет; 

Представят се всички документи, доказващи реално извършени и изплатени 
дейности и разходи; 

Отчитането на разходите се извършва съгласно одобреният бюджет; 

За всеки разход се представя фактура, банково платежно нареждане за 
извършено плащане, извлечение от съответния счетоводен регистър, доказващ 
осчетоводяване; 

Датите на всички документи следва да бъдат в рамките на договора; 

Преди плащане ДФЗ прави проверка на всички документи, изпълнение на 
определените условия за плащане в договора, както и проверка на място на 
прfекта. 



Допълнителна информация към Искания за плащане: 

При проверка на подадени Искания за плащания, Технически и финансов отчет, ако 
ДФЗ може да изиска допълнителна информация или разясняване на предадените 
отчети; 

Срока за одобрение на отчета се спира; 

ДФЗ не носи отговорност, когато не е получен писмен отговор в указания срок, в 
случаи на промяна на данните за кореспонденция с бенефициента, ако не е бил 
уведомен по надлежния ред; 

След получаване на отговор от бенефициента, ДФЗ взема окончателно решение за 
изплащане или отказ за цялостно или частично плащане, като уведомява 
бенефициента пред ИСУН 2020. 



Решение за одобрение за изплащане на БФП: 



  
ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ПРОЕКТИ 
  
 
  МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 



 
  МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ: 

Всеки бенефициент носи отговорност за информиране на широката 
общественост за съфинансирането, предоставено му от Европейския съюз по 
ПРСР 2014 – 2020г. 

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 
комуникация 2014-2020г. 

Проекти с финансиране от 10 000 евро до 50 000 евро поставят плакат с размер 
не по-малък от А3, съдържащ информация за дейността, подпомагана от 
АЗФРСР; 

Проекти с финансиране над 50 000 евро поставят табела с размер не по-малък 
от 50см. височина и  70см. ширина, съдържащ информация за дейността, 
подпомагана от АЗФРСР; 

Проекти с финансиране над 500 000 евро поставят билборд или табела с 
размери не по-малък от 3м. Височина и 4м. Ширина, съдържащ информация за 
дейността, подпомагана от АЗФРСР. 

 



 
  МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ: 

Утвърдените в единният наръчник мерки за публичност се спазват във всички 
обяви, публикации, изработени материали, табели, билбордове, плакати, 
рекламни клипове, брошури и т.н. 

Информация и публичност следва да бъде публикувана на уеб-сайта на 
бeнeфицинта; 

Препоръчително е поставяне на минимум плакат с размер А3; 

Документите, свързани с изпълнение на проекта; 

Всички лога и изискване за тяхното ползване са налични на www.eufunds.bg; 

Неспазването на мерките за публичност, информиране и визуализация създават 
риск от загубване на цялото финансиране. 



 
  СЪХРАНЕНИ НА ДОКУМЕНТИ: 

Бенефициентът е длъжен да съхранява оригиналите на документите в отделно 
досие; 

Бенефициентът следва да уведоми ДФЗ за точното местонахождение на досието; 

Препоръчително е документите да се съхраняват подредени по дейности, като се 
следва хронологията на изпълнение и в ежедневието си бенефициента да 
борави с копия; 

Документите следва да бъдат предоставени на проверяващи органи при 
поискване и при извършване на проверки на място; 

Препоръка на ДФЗ – да се определи член на екипа или служител на фирмата, 
който да отговаря за подреждане и съхранение на досието, както и за 
предоставяне на проверяващи органи; 

Липсата на всеки един документ може да бъде открита при проверка на място от 
проверяващ орган. 

 



 
  СТРУКТУРА НА ПРОЕКТНО ДОСИЕ: 

 Етикет – номер и наименование на проекта 

 Опис на документите 

 Проектно предложение 

 Договор, приложения и анекси 

 Договори на бенефициента с изпълнители 

 Тръжна документация от проведени процедури за избор на изпълнител 

 Технически отчети и приложения 

 Финансови отчети и приложения 

 Искания за плащане и приложения 

 Доклади от проверки на място 

 Доклади от открити нередности 

 Данни за предприети мерки за публичност 

 Одитни доклади 

 Кореспонденция с УО 



 
  Връзка с нас: 

 
 



 
   

   Благодаря 

         за   

вниманието!  

 
 



 
   

    
 


