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УКАЗАНИЯ 

 

ОТНОСНО: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА ОКОНЧАТЕЛНО  

                          ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА  

                          ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.” 

 

Уважаеми бенефициенти, 

 

Във връзка с представянето на искания за средства за окончателно плащане по проекти, 

финансирани по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” (ОПОС) в Междинното 

звено (МЗ) на ОПОС, Управляващият орган на ОПОС изразява следното становище: 

 

Стойността на представеното от Вас искане за средства за окончателно плащане 

следва да включва сумата на средствата, които следва да Ви бъдат възстановени, в 

случай че се верифицират и одобрят за плащане от страна на МЗ. Сумата на авансовото 

плащане, което вече е извършено със средства от оперативната програма, следва да се 

приспадне от сумата на искането за средства за окончателно плащане, като към 

искането за средства за окончателно плащане следва да се приложат и отчетат 

разходооправдателни документи, покриващи и сумата на авансовото плащане. 

 

За по-голяма яснота гореизложеното може да се илюстрира със следния пример: 

 

 1.Размер на безвъзмездната  

  финансова помощ по проекта (БФП): 200 000 лв.  

 

 2. Сума на авансово плащане:                 40 000 лв.  

 3. Сума на междинно плащане:               60 000 лв.    

 4. Сума на междинно плащане:               60 000 лв. 

 5. Сума на окончателно плащане:           40 000 лв. 

 

В конкретния пример в искането за средства за окончателно плащане, бенефициентът 

следва да представи разходооправдателни документи за сумата от 80 000 лв. 

(разходооправдателни документи, за сумата на получения аванс в размер на 40 000 лв. и за 

сумата на окончателното плащане в размер на 40 000 лв.), като поиска за възстановяване от 

оперативната програма разликата между сумата на отчетените разходооправдателни документи 

и полученото от ОПОС авансово плащане, т.е. сумата на окончателното плащане следва да е в 

размер на 40 000 лв.  

 

Обръщаме Ви внимание, че становището касае единствено изпълнението на 

договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в чиято схема за 

плащане е предвидено получаване на авансово плащане по проекта.  
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