
ГОДИШНА СРЕЩА НА 
НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА

ТЕМА: Изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по 
трите извънредни COVID- 19 мерки от ПМДР 2014-2020. 

Подготовка на технически и финансов отчет.
15.10.2020 г., гр. Стара Загора



Условия за изпълнение-
М1.9:
➢ Бенефициентът подава искане за окончателно плащане,

технически и финансов отчет чрез ИСУН 2020 в срок

до 10 работни дни след подписване на АДПБФП.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

(ДФЗ – РА) разглежда исканията за плащане, ведно с

документите към тях, включително финансов и

технически отчет.



Условия за изпълнение-М1.9:

➢ По процедурата за предоставяне на БФП е допустимо единствено
окончателно плащане.

➢ Когато при разглеждане на искане за плащане се установи непълнота или
неяснота в представените документи/информация, съгласно чл. 63 от
ЗУСЕСИФ, ДФЗ – РА изпраща уведомление чрез ИСУН 2020 до бенефициента
за представяне на документи и разяснения.

➢ Бенефициентът е длъжен да представи изисканата информация и да
отстрани нередовностите в срок до 5 работни дни от изпращане на
уведомлението чрез ИСУН 2020.



Условия за изпълнение 
- М1.9:

➢ Документите се представят на български език. В
случаите когато оригиналният документ е изготвен
на чужд език, той се придружава с превод на
български език.

➢ ДФЗ-РА извършва плащанията в лева по посочената в
АДПБФП сметка.

➢ Окончателното плащане се извършва в срок до 15
работни дни от датата на постъпване на искането за
плащане в ИСУН 2020.

➢ Техническият отчет се изготвя и подава в ИСУН 2020.



Условия за плащане и отчитане - М 2.6 и 
М5.4



Условия за плащане и отчитане - М 
2.6 и М5.4

 Бенефициентът подава искане за окончателно плащане и финансов отчет чрез
ИСУН 2020 в срок до 10 работни дни след подписване на АДБФП.
Бенефициентите следва да представят към искането за окончателно плащане
изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020, документите, описани в Приложение
„Изискуеми документи при подаване на искане за окончателно плащане“.

 РАЗЛИКИ С ПРЕДХОДНАТА МЯРКА 1.9:

В срок до един месец след изтичане на срока за изпълнение на одобрения
проект (до 4 месеца, считано от датата на влизане в сила на АДБФП),
бенефициентът е длъжен да изготви и представи финален технически отчет, като
отчита всички разходи по проекта, придружени с опис на разходооправдателните
документи.



Условия за плащане и отчитане - М 
2.6 и М5.4

 Разходите трябва 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 (съгласно разпоредбите на Закона за ограничаване
на плащанията в брой), в периода на допустимост на разходите (от
01.02.2020 г. до не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта).



Условия за плащане и отчитане - М 
2.6 и М5.4

 Техническият отчет се изготвя и подава в ИСУН 2020. Същият следва да
отразява и съответствието на дейностите с хоризонталните политики на ЕС,
да описва основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на
проекта, както и как тези проблеми са били решени или причините за това
да не бъдат преодолени.

 При установено несъответствие между изплатените разходи и
действително извършените и отчетени разходи, както и в случай на
непризнати такива, ДФЗ – РА докладва установеното несъответствие до УО.
Същите подлежат на възстановяване вкл. със законната лихва съгласно
Административния договор АДБФП и съгласно приложимото
законодателство.



Условия за плащане и отчитане - М 
2.6 и М5.4

 При извършване на проверката, с оглед избягване на двойно финансиране
ДФЗ – РА ще прави проверка по отношение на разходите и при необходимост
ще изисква допълнителна информация от други публични институции.

 Ако в резултат на извършената проверка се установи наличие на двойно
финансиране на разходи по проекта, получената безвъзмездна помощ
подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва съгласно
Административния договор.



Мерки за информиране и публичност.

➢ Бенефициентите са длъжни да упоменат
финансовия принос на ЕФМДР чрез ПМДР
2014-2020 в информацията, изготвяна и
предоставяна във връзка с изпълнението на
проекта, във всички отчети за изпълнение на
договора (финален отчет), както и във всички
други документи, отнасящи се до изпълнението
на дадена дейност по проекта.

➢ Във всички обяви и публикации (в случай че
има такива), свързани с изпълнението на
проекта, бенефициентът е длъжен да оповести,
че проектът е получил финансиране от ЕФМДР
чрез ПМДР.



Мерки за информиране и публичност.

➢ Всички бенефициенти трябва да прилагат подходящи мерки за
публичност и информираност съгласно правилата на
Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

➢ За улеснение на бенефициентите по ПМДР 2014-2020 Звеното
за управление на Националната рибарска мрежа подготви
примерни образци на плакат, стикер, табела, билборд и
примерно прессъобщение.

➢ ЛИНК към образците: https://nrmbg.com/primerni-obraztsi-za-
spazvane-na-iziskvaniyata-za-vizualizatsiya-i-publichnost-pmdr-
2014-2020

https://nrmbg.com/primerni-obraztsi-za-spazvane-na-iziskvaniyata-za-vizualizatsiya-i-publichnost-pmdr-2014-2020


Мерки за информиране и публичност.

➢ По време на изпълнението на даден проект бенефициентът информира
обществеността за получената от ЕФМДР подкрепа, като:

➢ а) включва на интернет страницата си, когато такава съществува, кратко
описание на проекта, пропорционално на равнището на подкрепа, включително
на неговите цели и резултати, и откроява финансовата подкрепа от ЕС;

➢ б) поставя минимум един плакат с информация за проекта (поне размер А3), в
който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността
място, като например входа на сграда.



Мерки за информиране и публичност.

➢ Неспазването на правилата за информиране и 
публичност (визуализация) може да доведе до 
непризнаване на част или на цялата стойност 
на извършените по проекта разходи.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ, 

ПРЕДЛОЖНИЯ И ПРЕПОРЪКИ!

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА

Адрес: гр. София, ул. Дойран 15, ет.1 офис 5

тел: 0876742770, web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com

http://www.nrmbg.com/
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