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Дирекция “Рибарство и аквакултури”

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

- Разплащателна агенция:

Създаването на Разплащателната агенция в България е в резултат на изискване на

Европейската комисия за съществуване на такава структура с цел управление на

финансовите средства.

- Дирекция „Рибарство и аквакултури” е структурната единица от

Разплащателната Агенция.

Дирекцията е отговорна за верифициране на разходите, проверките се извършват

съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 и включват административните (технически и

финансови) и физическите аспекти на операциите.
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Задължения и отговорности:

Отговорност на дирекция «Рибарство и аквакултури» към РА е да осигурява точна 

оценка на извършените разходи в съответствие с регламентите на ЕС, както и 

изискванията на българското законодателство, с цел гарантиране финансовите 

интереси на Общността. 

За целта разработените процедури предвиждат административни проверки 

извършвани от дирекция «Рибарство и аквакултури» и проверки на място извършвани 

от дирекция «Технически инспекторат».

1. Административните проверки на искането за плащане и придружаващите го 

документи включва:

- Проверка за двойно финансиране

Целта на проверката е да се установи наличие/липса на двойно финансиране с цел да се

гарантира, че една и съща доставка/услуга не е финансирана повече от един път.



Дирекция “Рибарство и аквакултури”

- Проверка за околна среда.

Съгласно ЗООС Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се извършва на

планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни

въздействия върху околната среда. Проверката се извършва на база представени документи

от бенефицинта на етап кандидатстване.

- Проверка за наличие на държавна помощ

Извършва се на етап кандидатстване от УО на ПМДР. В случай че в АДБФП е определено

наличие на държавна помощ, се преминава към извършване на съответните

административни проверки, като се отчита характера и естеството на одобрената от УО

държавна помощ.
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- Проверка на застрахователни полици.

Проверява се дали са представени застрахователни полици за всеки обект на инвестицията

(за който се изисква застраховка - напр. за разходи по предоставяне на услуга не се изисква

представяне на застрахователна полица). Същите следва да са сключени в полза на ДФЗ -

РА. Проверява се дали са покрити всички застрахователни рискове, съгласно Условията за

кандидатстване по съответната процедура. Проверява се застрахователната сума дали

покрива размера на субсидията, която се заявява за плащане. Проверява се дали

застраховката е сключена за срок минимум една година. Към застрахователните полици

задължително трябва да е представен платежен документ квитанция или платежно

нареждане. Извършва се проверка дали застрахователната премия е изцяло платена.
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- Проверка на фактури, платежни документи.

Извършва се проверка на формата и съдържанието на фактурите представени от бенефициента

за наличието на необходимите реквизити. Извършва се проверка дали към всяка фактура е

представен платежен документ (платежно нареждане). Трябва да е представено пълно банково

извлечение от деня на извършване на плащането с начални и крайни салда. Следи се за

постъпване на средства по сметката на бенефициента от доставчици (наличие на обратни

парични трансфери). При наличие на обратен паричен трансфер се иска основание, представено

от бенефициента - договори за търговски взаимоотношения, фактури и др.

- Проверка на ДДС.

Проверява се дали бенефициентът и доставчикът са регистрирани по ЗДДС.
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- Проверка за изпълнение на сключените договори с изпълнители след проведена

процедура за избор на изпълнител.

Извършва се проверка на сключения договор и съответните предложения от офертата на

участника, определен за изпълнител, и се установява дали са налице разлики между тях.

Следи се срока за изпълнение на договора, цената за изпълнение на поръчката, начини на

плащане, техническите спецификации и дейностите, предвидени за изпълнение от

подизпълнителите. Проверява се сключения договор и документите, съставяни в хода на

изпълнението му – анекси, протоколи за предаване и приемане, фактури, други документи,

доказващи изпълнението на договора – заменителни таблици и др. Сравнява се

подписания договор с избрания изпълнител с документите по приемането на изпълнената

работа.
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2. Физически проверки, извършвани от дирекция «Технически инспекторат»:

• Административни проверки

Извършва се проверка на документи, приложени към Искането за плащане и други релевантни

документи. Резултатите от проверката се отразяват в Контролен лист за проверка на място.

• Финансови проверки

Извършва се проверка на счетоводно-отчетната документация, проверка за потвърждаване на факта, че

активите/услугите, обект на инвестицията, са подкрепени от счетоводни или други документи и

бенефициента води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в

счетоводната си система или използва счетоводни сметки с подходящи номера. Проверява се дали

бенефициента съхранява проектната документация. Резултатите от проверката се отразяват в

Контролен лист за проверка на място.

• Технически проверки

Извършва се контрол над цялостното изпълнение на проекта, като се проследява дали обекта на

инвестицията се използва съобразно одобрения проект и дали машините, оборудването и

съоръженията са в експлоатация. Резултатите от проверката се отразяват в Контролен лист за проверка

на място.
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• Физически проверки

Извършва се контрол на дейностите на място за изпълнение на проекта. Физически проверки,

проверка на технически характеристики за потвърждаване съответствието на техническите

параметри на договорирания актив и закупения актив. Резултатите от проверката се отразяват в

Контролен лист за проверка на място.

• Проверка за равни възможности

При проверка на място в процеса на верифициране на разходите дирекция „Технически

инспекторат” извършва проверка за равни възможности. Проверява се спазването на принципа

за равенство м/у половете и равни възможности, когато е приложимо. Резултатите от проверката

се отразяват в Контролен лист за проверка на място.

• Проверка за публичност

Проверките за публичност в процеса на верифициране на разходите преди изплащане на

безвъзмездната финансова помощ се извършват в съответствие с правилата на Приложение XII

на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.



Благодаря Ви за 
вниманието!
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