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ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
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ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ 
 

1/ Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро 
финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства; 
 

2/ Да бъдат извършени след датата на подаване на проектното предложение и до изтичане на 
крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по 
проекта. 

Разходооправдателните документи следва да бъдат издадени в периода на допустимост на 
разходите по процедурата – след датата на подаване на проектното предложение и до 
изтичане на крайния срок, определен за подаване на междинния/финален отчет.  
 

3/ Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор за 
предоставяне на безвъзмездна помощ; 

 

4/ За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени 
изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 ; 

 

5/ Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност 
на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността 
на ДДС), по банков път, не по-късно от датата на подаване на междинния/финалния отчет по 
проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими; 
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ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ 

 
6/ Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни 
аналитични сметки или в отделна счетоводна система; 

 Индивидуален сметкоплан с обособени аналитични сметки за целите на изпълнение на 
проекта (пр.: 2041- Машини BG16RFOP002-2.040-…....; 2191- ДНМА BG16RFOP002-2.040-
….…;) При отчитане на авансови и междинни плащания към изпълнители се обособяват 
аналитични счетоводни сметки, аналогични на горепосочените в гр. 40; 

 Разходите по проекта следва да са ясно разграничими от останалите разходи на 
дружеството; 

 Инвентарна книга/Амортизационен план (с изписан номер на АДПБФП); 

 

7/ Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални 
разходооправдателни документи; 

8/ Да са за реално доставени продукти и извършени услуги. 

 

Всички допустими разходи (надлежно доказани със съответната фактура или друг 
счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност), могат да бъдат 

представени за плащане само веднъж – т.е. разходите, за които е поискана 
безвъзмездна финансова помощ, не могат да бъдат предоставяни за плащане към 

други източници. 
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1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, 
представляващи дълготрайни материални активи  (ДМА), необходими за 
изпълнението на проекта. 

 
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото 
разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), 
необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв. 

 
 

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити 
със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в 
стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да 
бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с 
купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо 
помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат 
свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от три 
години от окончателното плащане.  

 

 

ДОПУСТИМИ ВИДОВЕ РАЗХОДИ: 
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Третиране на Данък добавена стойност (ДДС) 

 

Съгласно Указания на министъра на финансите № ДНФ-3/23.12.2016 г.: 

 

Бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) трябва да отразява допустимите разходи, 
които са свързани с изпълнението на проекта. По настоящата процедура са недопустими 
разходите за възстановим ДДС във връзка с изпълнението на проекта. Недопустимите разходи 
за възстановим ДДС няма да се считат за собствено съфинансиране от страна на 
бенефициента. Относно третирането на ДДС следва да се запознаете с Указанието на 
министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на 
проекти по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМР на ЕС за 
програмен период 2014-2020 (Приложение Р към Условията за изпълнение). 
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Варианти за изплащане на безвъзмездната финансова помощ 

Вариант 1 – с авансово плащане, междинни и окончателно плащане :  

 Бенефициентите по настоящата процедура имат право да получат авансово плащане до 
40% от общия размер на договорената БФП, като представят: 

• Банкова гаранция (Приложение Х от Условията за изпълнение по процедурата), покриваща 
пълния размер на исканата авансова сума със срок не по-малък от 5 месеца след 
изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта. Банковата гаранция се 
представя в оригинал, на хартиен носител в деловодството на министерството; 

• Финансова идентификационна форма (съгласно образеца- Приложение 2.9 от 
Ръководството за изпълние на договори за БФП); 

• Декларация за банкова сметка, открита за целите на проекта - Приложение 2.11 от 
Ръководството за изпълние на договори за БФП.  

• Декларация за наличие или липса на регистрация по ЗДДС – Приложение 2.12 от 
Ръководставото за изпълнение на договори за БФП. 

 

Заявяването на авансово плащане от страна на бенефициентите не е задължително 
и може да се извърши в произволен момент от изпълнението на проекта. Средствата 
следва да се използват единствено за разплащания по проекта. 
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Вариант 1 – с авансово плащане, междинни и окончателно плащане :  

 

 

 Бенефициентът има право на междинни плащания при наличие на физически и финансов 
напредък по проекта. За целта Бенефициентът следва да представи междинен технически и 
финансов отчет. 

 

 Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да е повече от 95 % от 
максималния размер на БФП по административния договор. 
 

 Покриването на аванса с допустими разходи започва след достигане на ограничението от 95 
%. Управляващият орган уведомява бенефициента, че остатъкът от верифицирания разход 
се счита за платен с авансовото плащане.  
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Вариант 2 – междинни плащания и окончателно плащане 

 

Вариант 3 – само окончателно плащане 

 

 

Размерът на междинните и окончателното плащане сe изчислява при прилагане процента на 
интензитета на безвъзмездна финансова помощ, посочен в чл. 2.1. от Административния 
договор за безвъзмездна финансова помощ, към общите верифицирани разходи.  
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Разходооправдателни и други документи към междинен/ финален отчет 
за отчитане разходите по проекта и искане за плащане: 

 

1. Сканирани оригинали на разходооправдателни документи (фактури); 

2. Сканирани платежни документи (платежни нареждания, заверени от банка или 
банкови извлечения, доказващи извършените плащания, включително за 
изплатените данъци); 

3.   Индивидуален сметкоплан, утвърден от ръководството на предприятието с включени    
в него обособени счетоводни сметки, специално открити за проекта (слайд № 4); 

4.   Извлечения от обособените счетоводни сметки, специално открити по проекта; 

5.  Сканиран оригинал на амортизационен план/инвентарна книга, относно закупените 
по проекта активи. Препоръчително е в тези документи да не се вписват модели и 
серийни номера на ДМА/ДНМА с цел избягване на грешки; 

6.  Други приложения, част от оперативното ръководство за изпълнение на договори за 
безвъзмездна финансова помощ по ОПИК – ФИФ, Декларация за допустимите 
разходи, декларация за регистрация по ЗДДС, картонче за регистрация по ЗДДС и 
др.; 

7.  В случай, че е налице авансово плащане от УО, към искането за окончателно 
плащане следва да се приложи банково извлечение за движението на средствата и 
натрупаната лихва по банковата сметка, по която е преведено авансовото плащане; 
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                            Изисквания към разходооправдателните документи:  

 

 Фактурите за доставка трябва да съдържат ясно и точно описание на предмета на 
доставка с включени количества, единична цена и обща стойност. Следва да е налице 
пълно съответствие на предмета на доставка по фактурата с описаното в бюджета на 
административния договор за безвъзмездна помощ и в договора със съответния 
изпълнител. Документи, издадени от чуждестранни доставчици се представят И с 
превод на български език; 

 Във фактурите, както и във всички други разходооправдателни документи, изрично да 
се посочва, че доставката/услугата е във връзка с изпълнение на административния 
договор за безвъзмездна помощ, като се посочи неговия номер; 

 В платежните нареждания да се посочва точно основание за плащане – номер и дата на 
фактурата. В случаите, когато плащанията са извършени на база на проформа фактури, 
същите следва да бъдат приложени към отчета; 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 

 


