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УКАЗАНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА 

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ 

ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.014 „ПОДКРЕПА ЗА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ И ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

BG14MFOP001-5.013 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

ПАНДЕМИЯТА COVID-19” 

 

Модулът за електронно отчитане на проекти е достъпен на интернет 

адрес: https://eumis2020.government.bg/Report 

 

 

 

1. Подаване на искане за плащане в ИСУН 2020 

След влизане в системата в модулът за електронно отчитане на проекти от раздел 

„Отчетни документи“ избирате „+ нов пакет“.  

https://eumis2020.government.bg/Report
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Следваща стъпка е да посочите вида на отчета, а именно: „Искане за плащане и 

финансов отчет“. По настоящата процедура се представя единствено окончателен 

отчет. 

 

- Въвеждане на Финален Финансов отчет към пакет отчетни 

документи 

 

За да въведете Финансов отчет към пакет отчетни документи изберете 

команда „Добави“ срещу полето „Финансов отчет“: 
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Системата визуализира форма за въвеждане на данни във финансовия отчет, разделена на 

секции, от които се попълват следните: 

1. Общи данни - Системата визуализира общи данни за договора за БФП и отключва полетата 

за въвеждане на общи данни за финансовия отчет; 

2. Опис – документи – Тази секция съдържа списък с разходооправдателни документи по 

проекта за отчетния период като за улеснение на потребителя системата поддържа и 

импортиране на данни от предварително свален и попълнен „Excel” файл; 

3. Приходи – Тази секция съдържа информация за постъпили приходи за отчетния период;(не 

се попълва) 

4. Отчет по финансовия инструмент – Тази секция съдържа информация за изразходваните 

средства по ред от бюджета за отчетния период. (не се попълва) 
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В секция опис на документи е необходимо да бъде създаден поне един разходо-оправдателен 

документ (РОД), чрез командата „Добави“.  

 

 

Към съответния разходо-оправдателен документ се избира произволен ред от бюджета и се 

въвежда стойност на БФП, която предвид спецификите на мярката следва да бъдат 0.00 лв. 

Въвеждането се извършва от колона „Действия“, чрез команда “Редакция“, т.е. с команда 

редакция се избира реда от бюджета, който се обвързва с отчетния документ. Към създадения 

РОД се прикачва файл с разбивка на одобрените разходи, съгласно подписания АДБФП, 

въведени в т. 6 „Бюджет“ в ИСУН 2020 и/или сканирано копие на подписания АДБФП. 
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След като сте избрали бутон „Продължи“ системата извършва проверка на 

въведените данни. Ако системата не открие допуснати грешки и/или предпоставки за 

възможни грешки след извършената проверка формулярът се зарежда в режим за 

преглед. Можете да промените статуса на документа на „приключен“ чрез избор на 

бутон „Приключи“: 

 

 

При успешно приключване системата запазва данните, визуализира съобщението 

„Финансовият отчет е приключен успешно“. В същото време статусът на отчета се 

променя от „Чернова“ на „Въведен“ като системата предоставя възможност за 

„Преглед“ или „Редакция“, чрез съответните бутони. 
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- Въвеждане на Искане за окончателно плащане към пакет 

отчетни документи 
 

Моля обърнете внимание, че данните в искането за плащане се въвеждат, след като се 

попълни финансовия отчет. За да въведете Искане за плащане към пакет отчетни документи 

изберете команда „Добави“ срещу полето „Искане за плащане“. Следва да се избере тип на 

искането за плащане „Окончателно“.  

 

Системата визуализира форма за въвеждане на данни разделена на отделни полета: 
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В поле „Сума на искането за плащане“ се посочва стойността на одобрените средстава съгласно 

АДБФП. Попълва се информация за банковата сметка. В т. 2 „Прикачени документи“ трябва да 

се представят документите, описани в Приложение № 6-А „Изискуеми документи при подаване 

на искане за окончателно плащане“ за процедура № BG14MFOP001-2.014 и Приложение № 7-А 

за процедура № BG14MFOP001-5.013. 

 

Създаването и генерирането на документа „Искане за Плащане“ е аналогично на 

останалите формуляри в системата. След като сте избрали бутон „Продължи“ 

системата извършва проверка на въведените данни. Ако системата не открие 

допуснати грешки и/или предпоставки за възможни грешки след извършената 

проверка формулярът се зарежда в режим за преглед и можете да промените статуса 

на документа на „приключен“ чрез избор на бутон „Приключи“ 
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При успешно приключване системата запазва данните, визуализира съобщението „Искането за 

плащане е приключено успешно.“. Статусът на искането за плащане се променя от „Чернова“ 

на „Въведен“ като системата предоставя възможност за Преглед или Редакция. 

 

- Изпращане на пакет отчетни документи 

След като всички документи от пакета отчетни документи са със статус „Въведен“ 

системата предоставя възможност за изпращане на изготвения пакет. За целта от 

раздел „Отчетни документи“ от досието на договора изберете изготвения от Вас 

пакет от списъка и посочете команда „Изпращане“, както е показано на 

изображението: 
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2. Отчитане на разходите по проекта  

В срок до един месец след изтичане на срока за изпълнение на одобрения проект, съгласно 

АДБФП, бенефициентът е длъжен да изготви и подаде финален технически отчет като отчита 

всички разходи по проектното предложение. 

За целта чрез раздел „Отчетни документи“ избирате „+ нов пакет“.  

 

Следваща стъпка е да посочите вида на отчета, а именно: „Искане за плащане, технически 

отчет, финансов отчет“. 
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- Въвеждане на Финален Финансов отчет към пакет отчетни 

документи 

 

За да въведете Финансов отчет към пакет отчетни документи изберете 

команда „Добави“ срещу полето „Финансов отчет“ 

 

Системата визуализира форма за въвеждане на данни във финансовия отчет, разделена на 

секции, от които се попълват следните: 

1. Общи данни - Системата визуализира общи данни за договора за БФП и отключва полетата 

за въвеждане на общи данни за финансовия отчет; 

2. Опис – документи – Тази секция съдържа списък с разходооправдателни документи по 

проекта за отчетния период като за улеснение на потребителя системата поддържа и 

импортиране на данни от предварително свален и попълнен „Excel” файл; 

3. Приходи – Тази секция съдържа информация за постъпили приходи за отчетния период;(не 

се попълва) 

4. Отчет по финансовия инструмент – Тази секция съдържа информация за изразходваните 

средства по ред от бюджета за отчетния период. (не се попълва) 
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В секция опис на документи чрез командата „Добави“е необходимо да бъдат създадени 

разходо-оправдателни документи (РОД), за всеки извършен разход. Към съответния 

разходооправдателен документ се избира вида на отчетният документ описва се номера на 

документа, дата на издаване и дата на извършеното плащане. Избира се съответния ред от 

бюджета и се въвежда стойност на БФП (напр. 10 000 лева), а в полето собствено 

съфинансиране се посочва 0.00 лева. Въвеждането се извършва от колона „Действия“, чрез 

команда “Редакция“, т.е. с команда редакция се избира реда от бюджета, който се обвързва с 

отчетния документ. 

 

 

Към всеки създаден РОД се прикачват копия от съответните отчетни документи в т.ч. Фактура и 

платежно нареждане/банково извлечение или касов бон за извършено плащане, Ведомост за 
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заплати за определен месец; Платежно нареждане/банково извлечение извършени 

плащания за социални и здравни осигурителни вноски и ДДФЛ и др. приложими. 

 

 

След като сте избрали бутон „Продължи“ системата извършва проверка на 

въведените данни. Ако системата не открие допуснати грешки и/или предпоставки за 

възможни грешки след извършената проверка формулярът се зарежда в режим за 

преглед. Можете да промените статуса на документа на „приключен“ чрез избор на 

бутон „Приключи“: 
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При успешно приключване системата запазва данните, визуализира съобщението 

„Финансовият отчет е приключен успешно“. В същото време статусът на отчета се 

променя от „Чернова“ на „Въведен“ като системата предоставя възможност за 

„Преглед“ или „Редакция“, чрез съответните бутони. 

- Въвеждане на финален технически отчет към пакет отчетни 

документи 

 

Следваща стъпка е да въведете съответната информация в Технически отчет на 

системата, като за целта натискате бутон „ДОБАВИ“: 

 

 

 

 

В т.1 „Общи данни“ се зарежда автоматично по-голямата част от необходимата 

информация. За „Тип на отчета“ задължително се избира „Окончателен“, посочват се 

начална и крайна дата и кратка информация за лицето изготвило отчета 
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В т. 3.“Индикатори е необходимо да бъдат отчетени индикаторите по проекта.  

 

 

 

 

В т. 8 „Опис на документи“ се прикачва опис на разходооправдателните документи, 

попълнен от бенефициента (Приложение № 7 за процедура № BG14MFOP001-2.014 и 

Приложение № 8 за процедура № BG14MFOP001-5.013 във формат ексел), 

попълнени от бенефициента, Следва да се представи документ в който да се  опишат 

постигнатите резултати при изпълнение на хоризонталните политики.  
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След като сте избрали бутон „Продължи“ системата извършва проверка на 

въведените данни. Ако системата не открие допуснати грешки и/или предпоставки за 

възможни грешки след извършената проверка формулярът се зарежда в режим за 

преглед. Можете да промените статуса на документа на „приключен“ чрез избор на 

бутон „Приключи“: 

 

 

 

При успешно приключване системата запазва данните, визуализира съобщението 

„Техническият отчет е приключен успешно“. В същото време статусът на отчета се 

променя от „Чернова“ на „Въведен“ като системата предоставя възможност за 

„Преглед“ или „Редакция“, чрез съответните бутони. 



16 
 

- Въвеждане на Искане за окончателно плащане към пакет 

отчетни документи 
 

Моля обърнете внимание, че данните в искането за плащане се въвеждат, след като се 

попълни финансовия и техническия отчет. За да въведете Искане за плащане към пакет 

отчетни документи изберете команда „Добави“ срещу полето „Искане за плащане“.  

 
 

 

Избира се тип на искането за плащане „Окончателно“. 
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Системата визуализира форма за въвеждане на данни разделена на отделни полета 
В поле „Сума на искането за плащане“ се посочва 0.00 лв., а поле Банкова сметка – 
„Неприложимо“.  
 
В т. 2 „Прикачени документи“ трябва да се представят документите, описани в Приложение № 

6-Б „Изискуеми документи при подаване на искане за окончателно плащане“ за процедура № 

BG14MFOP001-2.014 и Приложение № 7-Б за процедура № BG14MFOP001-5.013. 

 

 

Създаването и генерирането на документа „Искане за Плащане“ е аналогично на 

останалите формуляри в системата. След като сте избрали бутон „Продължи“ 

системата извършва проверка на въведените данни. Ако системата не открие 

допуснати грешки и/или предпоставки за възможни грешки след извършената 

проверка формулярът се зарежда в режим за преглед и можете да промените статуса 

на документа на „приключен“ чрез избор на бутон „Приключи“. 

При успешно приключване системата запазва данните, визуализира съобщението „Искането за 

плащане е приключено успешно.“. Статусът на искането за плащане се променя от „Чернова“ 

на „Въведен“ като системата предоставя възможност за Преглед или Редакция. 
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- Изпращане на пакет отчетни документи 

След като всички документи от пакета отчетни документи са със статус „Въведен“ 

системата предоставя възможност за изпращане на изготвения пакет. За целта от 

раздел „Отчетни документи“ от досието на договора изберете изготвения от Вас 

пакет от списъка и посочете команда „Изпращане“, както е показано на 

изображението: 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ 

За да бъдат допустими, разходите трябва да отговарят едновременно на 

следните условия: 

 Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за 

добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на 

вложените средства. 

 Да бъдат извършени след 01.02.2020 г.  и до крайната дата за изпълнение на 

проекта. 

 Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор и в 

Условията за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна помощ. 

 Да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за 

съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

 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 или в брой, в периода на 

допустимост на разходите (от 01.02.2020 г. до не по-късно от крайната дата за 

изпълнение на проекта). Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се 

считат за допустими. 

 Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента. 

 Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални 

разходооправдателни документи. 

 Да са за реално доставени продукти и извършени услуги. 

СПЕЦИФИЧНИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на 

ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва: 

 Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи; 

 Допустими са разходи за суровини, материали и консумативи, които са 

предназначени за влагане в обичайната дейност на дружеството 

(производство/предоставяне на услуги) и представляват текущ разход съгласно 

приложимите счетоводни стандарти. Разходи за външни услуги (вкл. режийни 

разходи); 

 Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и 

здравни вноски за сметка на работодателя). 
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НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

 разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло 

осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са 

извършени; 

 разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и 

всички други разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, 

необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, 

настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19; 

 разходи за възстановим ДДС; 

 разходи, финансирани с публични средства; 

 разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, 

финансирани с публични средства; 

 разходите посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на 

национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, 

съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); 

 разходи за данъци и такси;  

 разходи за стоки предназначени за директна продажба;  

 финансови разходи (банкови такси, вноски по кредити, лихви по кредити и др.);  

 лизингови вноски;  

 разходи за СМР/ремонт, които водят до увеличаване на балансовата стойност на 

дълготрайни материални актви. 

 

- В срок от един месец от края на изпълнението на проекта бенефициентите са 

длъжни да представят пред УО отчет за изпълнението по проекта. Към 

отчета бенефициентите прилагат разходооправдателни и платежни 

документи, с които удостоверяват неговото изпълнение.  

- Финалният отчет обхваща периода от датата на сключване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ до крайният срок за неговото изпълнение, 

независимо, че в него са включени разходи преди този период и съдържа 

информация за реализираните по време на проекта дейности и извършени 

разходи. 

- За всеки отчетен разход по проекта следва да бъдат представени първични 

счетоводни документи - фактури или други документи с еквивалентна 

доказателствена стойност. Разходооправдателните документи трябва да са 

издадени на името на бенефициента и да съдържат необходимите реквизити, 

съгласно националното законодателство. Документите следва задължително 

да съдържат и номера на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ. 

За разходооправдателни документи, които са издадени преди датата на 

сключване на АДБФП, бенефициентите следва да декларират/потвърдят в 

писмен вид към съответния документ, че разходът е в изпълнение на 
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съответната процедура. В случай че разходите са осчетоводени в обособени 

аналитични сметки по проекта, то във вътрешно фирмените документи (напр. 

ведомост, фиш и други) може да не се упоменава изрично договора за 

безвъзмездна финансова помощ. Всеки един първичен счетоводен документ 

трябва да бъде придружен и от документи, доказващи извършените плащания 

– фискален бон или платежно нареждане, заверено от банката-

наредител/банково извлечение от сметката на бенефициента 

- При представяне на разходооправдателни документи на по-висока стойност 

от предоставената безвъзмездна помощ, при подаване на финалния отчет, 

бенефициентите следва да отчететат разходи до размера на договорената 

безвъзмездна помощ. 

- В случай на установяване на недопустими за финансиране разходи при проверка 

на представения финален отчет, бенефициентът ще бъде уведомен за вида и 

размера на недопустимия разход. В тази връзка по преценка и възможност, 

бенефициентите могат да представят допълнително документи, които 

отговарят на условията за допустимост и касаят друг вид разходи до размера 

на предоставената безвъзмездна помощ. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

- В рамките на изпълнение на проекта, всеки бенефициент е длъжен да води 

точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи 

изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ, използвайки 

подходяща и адекватна счетоводна система. Съгласно изискванията на чл. 57, 

ал. 1, т.5 от ЗУСЕСИФ, бенефициентът е задължен да поддържа отделни 

счетоводни аналитични сметки или отделна счетоводна система за 

допустимите разходи по проекта и използването на средствата от 

безвъзмездната финансова помощ, като данните в представените финансови 

отчети трябва да отговарят на тези в счетоводната система и да са налични 

до изтичане на сроковете за съхранение на документацията. Сметките следва 

да съдържат номера на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна помощ/номера на процедурата. Финалните отчети и разходите, 

свързани с договора, следва да подлежат на ясна идентификация и проверка. 

Разходите, извършени в периода от 01.02.2020 г. до датата на влизане в сила 

на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, следва също да бъдат прехвърлени/осчетоводени в сметките, обособени 

по проекта.   

- Важно е да се представят доказателства  за спазване на Мерките за 

публичност и информираност (напр. екранна разпечатка на сайт, снимка на 

поставена табела и др.) - неспазването на изискванията за информиране, 

публичност и визуална идентичност създава риск от загуба на цялото 

финансиране по проекта. 
 

 


