
 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

ОТНОСНО: Окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ по 

проекти, генериращи приходи, финансирани по ОПОС  

 

Уважаеми бенефициенти, 

 

Едно от изискванията при подготовката на проекти, генериращи 

приходи, е изготвянето на Анализ Разходи-Ползи (АРП), част от който е 

Финансовият анализ. Основна задача на финансовия анализ е да изчисли 

размера на финансовия недостиг, т.е. финансирането, което не достига на 

проекта да бъде финансово устойчив. Това е така, защото за разлика от 

нормалните инвестиционни проекти, където възвращаемостта на 

инвестицията е достатъчна да покрие първоначално направените 

капиталовложения, при проекти за изграждане на техническа инфраструктура 

социално-икономическата полза е далеч по-голяма от стопанската 

възвращаемост и без безвъзмездно финансиране те не биха били рентабилни.  

Размерът на финансовия дефицит се определя като процент, който в 

последствие се прилага към общата стойност на допустимите за финансиране 

разходи, за да се определи и стойността на безвъзмездната финансова помощ, 

която ще бъде отпусната от ОПОС. Заложената в договора за безвъзмездна 

финансова помощ сума е максималният размер на гранта, като реално 

дължимата от ОПОС сума зависи от реално извършените разходи по проекта.  

При изпълнението на проекти реално извършените разходи често се 

различават от първоначално заложените в бюджета. От една страна, след 

провеждане на обществените поръчки е възможно да бъдат реализирани 

икономии и да се намали стойността на изпълнение на проекта. От друга, при 

неблагоприятно развитие или възникване на непредвидени обстоятелства е 

възможно да има необходимост от допълнителни разходи. 

С оглед на гореизложеното, УО на оперативна програма „Околна среда 

2007 – 2013 г.” изразява следното становище по отношение определянето на 

окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ: 

За определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ, която 

следва да бъде изплатена на бенефициента, размерът на финансовия дефицит, 

одобрен при оценката на проекта, се прилага към окончателния размер на 

извършените допустими разходи по проекта. Така получената сума е 

окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ, като тя не може 

да надвишава определената в договора за БФП стойност. 
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