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                                                   УКАЗАНИЯ 

   

 

Относно: Третиране на лихвите, натрупани по получени средства от   

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, в съответствие 

с разпоредбите на т.39 от Указание на министъра на финансите ДДС 

№ 07 от  04.04.2008 г. относно редът и начинът за предоставяне на 

общини на средствата на Националния фонд от структурните 

фондове на ЕС и КФ, на средствата на Разплащателната агенция 

към Държавен фонд «Земеделие» и тяхното отчитане 

 

Уважаеми бенефициенти, 

 

Съгласно т.39 от Указание на министъра на финансите ДДС № 07 от 04.04.2008 г., 

когато община е получила средства на Националния фонд от Структурните фондове на 

Европейския съюз и от Кохезионния фонд чрез превод от оперативна програма „Околна 

среда 2007 – 2013 г.” по своя банкова сметка, подлежащите на възстановяване 

натрупани лихви следва да се превеждат по съответната „транзитна сметка” на 

оперативната програма. 

В тази връзка е необходимо в срок до края на месец март да извършите превод на 

всички натрупаните лихви до 31.12.2009 г. Преводът следва да бъде извършен по 

съответната транзитна сметка на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, от 

която сте получили средства във връзка с изпълнението на проект, финансиран от 

оперативната програма. За удостоверяване на извършения превод следва да представите 

пред междинното звено на ОПОС платежно нареждане и банково извлечение. 

Също така е необходимо да представите документ/и от банката, при която е 

открита извънбюджетната Ви сметка, за удостоверяване размера на начислените лихви 

по получените от оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” средства за всеки 

проект по отделно (в случай че изпълнявате повече от един проект по програмата) към 

31.12.2009 г. Документът/тите се представя/т независимо от това дали е/са представян/и 

в предходни периоди с искане за средства или доклад за напредък.  

С оглед необходимостта от своевременно отчитане на лихвите по получени 

средства от Структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд и прилагането на 

изискванията на по-горе цитираното Указание на министъра на финансите, считано от 

01.01.2010 г. е необходимо да извършвате превод към съответната сметка на ОПОС на 

начислените лихви по тези средства, както следва: 

• До десето число на месец Юли за период:  01.01.20ХХ г. – 30.06.20ХХ г. на 

текущата година 

 
 

Решения за 

по-добър живот 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 0 7  –  2 0 1 3  г . ”  

 
 

Европейски съюз 
Европейски фонд за 

регионално 

развитие 

Кохезионен фонд 

Дирекция  “Кохе зионна  полити ка  за  о колна  среда ”  
ope@moew .gove r nmen t . b g  



 

 

 2 

• До десето число на месец Януари за период: 01.07.20ХХ г. – 31.12.20ХХ г. 

на предходната година  

• При представяне на искане за средства за окончателно плащане. 

 

Транзитните сметките, по които следва да бъдат възстановени лихвите са както 

следва: 

• За проекти, финансирани по приоритетна ос 1, съфинансирана от 

Кохезионен фонд – BBGG9922  BBNNBBGG  99666611  33220000  11996611  0011 

• За проекти, финансирани по приоритетни оси 2 и 3, съфинансирани от 

Европейски фонд за регионално развитие – BBGG1100  BBNNBBGG  99666611  33220000  11996688  0011 
 
 

 


