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ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА  

ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
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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 подписване на договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) и до изтичане на срока за изпълнение на проекта. 

Разходооправдателните документи, свързани с изпълнението на допустими по проекта дейности, 
следва да бъдат издадени в периода на ДБФП. 

Плащанията могат да бъдат извършени и след края на проекта, но не по-късно от крайния срок, 
определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта; 

 

3/ Да са в съответствие с категориите разходи, включени в ДБФП; (да отговарят на заложените в 
бюджета разходи); 

 

4/ За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите 
за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (3 г. след края на 
ОПИК); 

 

5/ Да са действително платени (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или 
други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в 
брой, не по-късно от датата на подаване на междинния/финалния отчет по проекта от страна на 
бенефициента. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за 
допустимип; 
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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 (пример: 2041-Машини BG16RFOP002-2.001-……………;  

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

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

 

7/ Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходо-
оправдателни документи. (да съдържат определените в чл.7 от ЗСч и чл. 114, ал. 1 от ЗДДС 
реквизити); 

 

8/ Да са за дейности, определени и извършени под отговорността на управляващия орган и 
съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.  

 

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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ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

1/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни 
материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта ; 

 

2/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи , необходими за изпълнението 
на дейностите по проекта. 

 

ВАЖНО: ДМА и ДНМА, 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 

* да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, както и  

* да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три 
години. 

 
 Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов 

лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането 
на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на изпълнение на проекта. 
Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 
и ал. 3 на ПМС № 119/2014 г.  Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден 
актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка. 

 Разходите за информация и комуникация (вкл. визуализация) и за одит са недопустими за 
финансиране по настоящата процедура.  
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НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

* разходи за дълготрайни активи втора употреба; 

* разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи 
сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР); 

* разходи за закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални 
дълготрайни активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на 
проекта; 

* разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за 
административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за 
управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях); 

* разходи за участие в семинари, работни срещи, изложения; 

* разходи за реклама на новите технологии, процеси, продукти/услуги – 
публикуване на обяви в периодични издания, изработка и излъчване на 
рекламни спотове (радио и телевизионни), изработване на рекламни материали. 

* разходи за застраховки на закупеното оборудване; 

* разходи за банкови такси и комисионни;  

* непредвидени разходи; 

* непреки разходи (административни разходи, режийни и др.); 

* разходи за закупуване на земя и сгради; 

* разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения 
съгласно дефиницията в Приложение Ц;  
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* разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение; 

принос в натура; 

* загуби от обмяна на валута; 

* разходи за възстановим ДДС; 

* разходи за суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за 
производството, резервни части; 

* разходи за човешки ресурси (включително за персонал, назначен за изпълнение на 
проекта); 

* разходи за командировки на персонала на бенефициента; 

* разходи за закриване на неконкурентоспособни въглищни мини; 

* разходи за транспортна и енергийна инфраструктура; 

* разходи за извеждането от експлоатация или изграждането на атомни 
електроцентрали; 

* разходи за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове 
от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО; 

* разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия; 

* разходи за инвестиции в летищна инфраструктура; 

* разходи за дейности по проекти, чието изпълнение е стартирало преди подписването 
на договора за безвъзмездна финансова помощ; 
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Третиране на Данък добавена стойност (ДДС) 

Съгласно Указания на министъра на финансите № НФ-5/28.07.2014 г.: 

 

 Възстановим данък / недопустим разход – в случаите когато кандидатът е регистрирано 
по ЗДДС лице и за финансираните материали/услуги/активи има право на пълен или 
частичен данъчен кредит /до съответния частичен размер/ и доставчикът на стоките 
и/или услугите, необходими за изпълнението на проекта по Оперативната програма, е 
регистрирано по ЗДДС лице; 

 Невъзстановим данък / допустим разход в случаите когато кандидатът е : 

* нерегистрирано по ЗДДС лице; 

* регистрирано по чл.97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС лице; 

* регистрирано по ЗДДС лице на основание, различно от горепосочените, и стоките и 
услугите, финансирани по настоящата процедура са предназначени за: извършване на 
освободени доставки по глава 4 от ЗДДС, или безвъзмездни доставки, или за дейности, 
различни от икономическата дейност на лицето. 

* регистрирано по ЗДДС лице и правото на приспадане на данъчен кредит за получените 
стоки и услуги, финансирани по настоящата процедура, не е на лице на основание чл. 
70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС.  
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Варианти за изплащане на безвъзмездната финансова помощ 

 

Вариант 1 – с авансово плащане, междинни и окончателно плащане (не повече от 40 % 
от сумата на одобрената безвъзмездна финансова помощ) :  

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

* искане за плащане съгласно ДБФП.  

* предоставянето на бенефициента на Банкова гаранция (Приложение М), покриваща пълния 
размер на исканата авансова сума и 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 ГД ЕФК. 

* финансова идентификационна форма (съгласно образеца, приложен към Оперативното 
ръководство за изпълнение на договорите по процедурата).  

* Декларация за банкова сметка, открита за целите на проекта.  

След представяне на посочените документи, Управляващия орган превежда размера на авансовото 
плащане по банкова сметка на бенефициента, открита за целите на проекта. Бенефициентът може 
да използва средствата по тази сметка съгласно условията, определени в договора за откриването 
й.  

Заявяването на авансово плащане от страна на бенефициентите не е задължително. 

 

 

 

 

 

 

    



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Бенефициентът има право на междинни плащания.  

• Бенефициентът представя доказателствени документи, които удостоверяват 
изпълнението на отчитаните дейности/действия и изразходването на 
средствата.  

 
• Пълен набор от докумнти подробно разписани в Оперативното ръководство и 

съгласно ИСУН 20202. Документите се проверяват, разходите се верифицират и 
на бенефициента се изплаща тази част от изразходваните средства, която 
отговаря на процента на безвъзмездната финансова помощ, посочен в 
договора.  

 
Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да 
надхвърля 95% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.  
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 Вариант 2 – само междинни плащания и окончателно плащане: 

 

В този случай бенефициентът първоначално заплаща всички разходи по изпълнение на 
проекта за определен период.  

За да получи исканата сума за междинно плащане, бенефициентът трябва да представи: 

* за одобрение междинен технически и финансов отчет; 

* отчетът трябва да съдържа доказателствени документи, които удостоверяват 
изпълнението на отчитаните дейности/действия и изразходването на средствата 
(съгласно образците, приложени към Оперативното ръководство за изпълнение на 
договорите по процедурата и съгласно ИСУН 2020).  

Документите се проверяват, разходите се верифицират и на Бенефициента се изплаща 
тази част от изразходваните средства, която отговаря на процента на безвъзмездна 
финансова помощ, посочена в договора.  

 

ВАЖНО: Общият размер на междинните плащания не може да надхвърля 95% 
от стойността на безвъзмездната финансова помощ.  

 

Размерът на окончателното плащане се изчислява след приключване на 
проекта, одобряване на финалния технически и финансов отчет, като се 
приспаднат сумите по отпуснатите междинни плащания.  
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 Вариант 3 – само окончателно плащане: 

 

Окончателното плащане в размер на общата стойност на безвъзмездната финансова 
помощ, изчислена като се приложи процента, посочен в чл. 3.2 от Договора за 
безвъзмездна финансова помощ към общите верифицирани разходи.  

 

То се извършва след одобрението на финалния технически и финансов отчет, в 
съответствие с чл. 2.6 и чл. 2.7 от Общите условия към финансираните по Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ договори, придружен с искане за 
плащане, подадено в срока и при условията на ДНФ № 1/01.07.2014 и ДНФ № 
2/01.07.2014 г. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 

 


