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О т н о с н о: Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото
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43. За целите на предоставяне на авансово финансиране съгласно чл. 142 от
Закона за публичните финанси продължават да се прилагат като цяло принципите и
правилата, регламентирани с указание на МФ ДДС № 06/2011 г., като се има предвид и
следното:
43.1. Искането за авансово финансиране на съответния бенефициент - бюджетна
организация до съответния Управляващ орган (УО) се изпраща от съответния
първостепенен разпоредител, ДВУ/БАН, лицата по чл. 13, ал. 4 и предприятията по чл.
142, ал. 2 от ЗПФ по реда на т. 23 от ДДС № 06/2011 г. по електронната поща на
съответния електронен адрес.
43.2. За календарната година могат да се подават до дванадесет искания за
авансово финансиране общо, за всички оперативни програми, администрирани от
Националния фонд (НФ), за които са обособени кодове на отделни второстепенни
оторизирани системи по т. 43.9.
43.3. Въз основа на получените искания, УО извършва преглед на съответните
проекти, отчитайки получените прогнози и разчети и въз основа на наличната
информация, взема решение индивидуално за всеки проект - за одобрение (в пълен или
частичен размер) или за отхвърляне на исканата сума за авансово финансиране. В
общия случай максималната стойност, която УО може да одобри за авансово
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финансиране, се изчислява като от сумата на реално сключените договори с
изпълнители и други допустими разходи по проекта, които се финансират от
безвъзмездната финансова помощ, се приспадат всички недопустими разходи,
икономии, реално извършените към бенефициента плащания, верифицираните, но все
още неизплатени на бенефициента разходи, както и подадените и в процес на
верификация разходи.
43.4. УО проверява и декларира пред НФ, че в искането за авансово
финансиране на съответния бенефициент - бюджетна организация, посочената сума на
авансовото финансиране не включва недопустими разходи и икономии по проекта.
43.5. Обръщаме внимание, че съгласно т. 26.3 от ДДС № 06/2011 г. УО изпраща
искания до НФ за залагане на лимит в СЕБРА, декларациите по т. 43.4, както и
придружаващите ги прогнози и разчети за сумите по авансово финансиране, само в
електронен формат, подписани с електронен подпис.
43.6. Управляващият орган, в рамките на три работни дни, след залагане на
лимит от НФ, залага лимит на съответния десетразряден код и превежда сумите по
съответните сметки, при спазване на изискванията по т. 26.6 от ДДС № 06/2011 г.
43.7. УО в рамките на пет работни дни от датата на превода уведомява НФ за
извършено плащане на верифицирани разходи по проект/договор на бенефициент,
който е получил авансово финансиране.
43.8. В случай на възстановяване/погасяване на предоставено авансово
финансиране УО уведомява НФ в рамките на пет работни дни от датата на получаване
на средствата за вальора на операцията, размера на погасената сума, бенефициента и
проекта/договора, за който се отнася.
43.9. Към първостепенната система в СЕБРА 980 ******* ще се прилагат
второстепенни оторизирани системи със следната кодировка:
а) за ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” - КФ - 980 001 **** ;
б) за ОП „Околна среда” - КФ - 980 002 **** ;
в) за ОП „ Региони в растеж” - 980 003 ****;
г) за ОП „ Иновации и конкурентоспособност” - 980 004 ****;
д) за ОП „ Транспорт и транспортна инфраструктура” - ЕФРР - 980 005 **** ;
е) за ОП „Околна среда” - ЕФРР - 980 006 **** ;
ж) за ОП „ за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица” - 980 007 **** ;
з) за ОП „ Добро управление” - 980 008 ****;
и) за ОП „Развитие на човешките ресурси” - 980 009 ****.
к) за ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – ЕСФ
- 980 011 **** ;
л) за ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – ЕФРР
- 980 012 **** ;
43.10. За възстановяването на авансовото финансиране за проекти от предишния
програмен период, отпуснато чрез съответните кодове в СЕБРА съгласно ДДС №
06/2011 г. продължават да се прилагат досегашните банкови сметки.
43.11 Отчитането на операциите се извършва в съответствие с ДДС № 06/2011 г.
и т. 30 от ДДС № 04/2013 г. чрез използването на сметките от Сметкоплана на
бюджетните организации (СБО), които съответстват на сметките от предишния
сметкоплан. При отчитането на операциите по т. 58.2.1 вместо сметка 4679 следва да се
използва сметка 4671, а за случаите по т. 59.1.1 и т. 59.1.4 вместо сметки 4679 и 7622 се
прилагат сметки 4671 и 7615 от СБО.
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43.12. Актуализираните формуляри-образци (Приложение № 1 - Искане за
авансово финансиране и Приложение № 2 - Уведомление) съгласно ДДС № 06/2011 г.,
както и електронните адреси, на които ще бъдат изпращани исканията за средства към
УО, ще бъдат публикувани на интернет страницата на МФ: http://www.minfin.bg
(Бюджет>Методология>Методология на отчетността>Указания/Макети - нови
формуляри-образци към ДДС№ 06/2011 г.).
Тези формуляри се прилагат и за предприятията по чл. 142, ал. 2 от ЗПФ.
……………………………………………………………………………..
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