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ЕК
- първоначално авансово плащане по сметка до Разплащателния орган 
- последващо междинно плащане по сметката на Разплащателния орган 
- балансово плащане

АДВФК
- Издава декларация за приключване
- Оценява риска на Управляващия орган 
- Осъществява извадкови проверки в 
съотвествие с чл. 10 от  Регламента на 
ЕК Nо 438/2001

Разплащателен орган
- извършва сертифициране на 
база на документите, получени 
от управляващия орган 
- Връща в бюджета на ЕС 
неизползваните или грешно 
използваните суми
- Изпълнява чл. 9 от Регламента 
на ЕК Nо 438/2001

Управляващ орган на РПО
- проверява дали декларацията на разходите 
и плащанията се основават на процедурите 
за финансово управление и контрол
- осъществява проверки по чл.4 на 
Регламента на ЕК Nо 438/2001 
- изпраща до разплащателния орган 
декларация на раходите и плащанията 
- осъществява чл. 28 от Регламента на 
Съвета Nо 1260/1999

Междинно звено
- Управлява изпълнението и реализацията на проекти
- Проверява всички  документи, съпътващи исканията за 
плащане 
- Проверка на извършената работа
- Потвърждава разходите

Краен получател
- Осъществява проекти
- Изисква плаюания от междинното звено

Финансови потоци
Документо-потоци
Контрол/одит

Управляващ орган на Оперативна програма
 - Управлява изпълнението на проекти 
- Издава сертификат за извършена работа 
- Изготвя окончателни отчети за изпълнение на 
програмата
- Прехвърля средствата по Структурните фондове до 
крайните получатели след потвърждаване на разходите
- Издава подробен отчет по приоритети и мерки 
- Съблюдава чл. 4 от  Регламента на ЕК Nо 438/2001
- Изпълнява чл. 28 от  Регламента на Съвета Nо 1260/
1999
- Възстановява погрешно използваните суми  
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Финансови потоци (основни стъпки) 
 

 
 

1. Европейската комисия изпраща първоначално авансово плащане по сметка до 
Разплащателния орган при стартиране на програмния период. 

2. Крайният получател изпраща фактура до Междинното звено с искане за паричен 
превод. 

3. Междинното звено проверява верността на приложените документи във връзка с 
искането за плащане (потвърждаване на разходите). Крайният получател 
потвърждава получаването на паричния превод чрез фактура.  

4. Междинното звено се обръща към Управляващия орган на Оперативната програма с 
искане за плащане към крайния получател. 

5. Управляващият орган на Оперативната програма потвърждава разходите и чрез 
своето разплащателно звено извършва плащане към крайния получател. 

6. Управляващият орган на Оперативната програма изпраща до Разплащателния орган 
чрез Управляващия орган на Рамката за подкрепа от Общността подробен отчет за 
разходите. 

7. Управляващият орган на Рамката за подкрепа от Общността изпълнява проверките 
по чл. 4 съгласно Регламент на съвета 438/2001 за осигураване на съответствие с чл. 
28 на Регламент на съвета 1260/1999 и с приложимите норми на ЕС и България, по - 
специално отнасящи се до допустимостта на разходите за финансиране по 
Структурните фондове, обществените поръчки, държавните помощи (вкл. и 
натрупване на помощи), защита на околната среда и равните възможности.  

8. Управляващият орган на Рамката за подкрепа от Общността потвърждава разходите 
пред Разплащателния орган. 

9. Разплащателният орган удостоверява разходите пред Европейската комисия. 
10. Европейската комисия изпраща следващо междинно плащане по сметката на 

Разплащателния орган. 
11. В края на програмния период Управляващият орган на Рамката за подкрепа от 

Общността изпраща до Разплащателния орган заключителен доклад за изпълнението 
на програмата. 

12. Разплащателният орган изпраща удостоверение придружено с други документи като 
изискваното от Европейската комисия искане за окончателен платежен баланс. 

13. АДВФК изпраща до Европейската комисия декларация за приключване. 
14. Европейската комисия прави балансово плащане. 
15. Поток на финансовите средства, които се възстановяват на Европейската комисия. 

 
 


