
Плащанията по изпълнение на проектите, финансирани от Еврофондовете в България, ще се 
извършват в лева, като държавата ще поеме всички курсови валутни разлики 

 
Членството на България в Европейския съюз дава възможност на 
страната да ползва субсидии от общия бюджет на Европейския съюз. 
Българското правителство договори близо 7 млрд. евро от Структурните 
и Кохезионния фонд, които следва да се усвоят за различни проекти през 
периода 2007– 2013 г. 
 
За да получат пари от европейските Структурни и Кохезионен фонд 
бенефициентите трябва да подготвят подробен проект, който съответства на 
приоритетите за икономическо развитие на страната. Те са описани в 
Националната стратегическа референтна рамка и в седемте оперативни 
програми, които са достъпни на www.eufunds.bg.  

 
Важно при изпълнението на проектите е спазването на правилото N+2. Какво на практика означава 
това? За период от три години трябва да бъде завършен цикълът на проекта - да се обяви покана за 
кандидатстване с проекти, проектите да бъдат одобрени от Управляващите органи, да се сключи 
договор между бенефициента и УО и да започне изпълнението. Бенефициентът от своя страна 
трябва да реализира проекта, а сертифициращият орган да потвърди, че всички разходи са 
правомерно извършени, както и да ги декларира пред Европейската комисия като реално извършени 
допустими разходи. 
 
За да улесни усвояването и ползването на средствата от ЕК, българското правителство 
договори през първите три години (2007 - 2009) този цикъл да продължи четири години.  
 
Така за периода 2007-2009 година правилото за България е N+3. Тригодишният срок за 
изпълнение ще се прилага в България едва от 2010 г. Правилото N+2 означава също и че ако 
програмният период свършва в 2013 г., то плащанията се извършват до края на 2015 
година. 
 
Правителството пое и друг съществен ангажимент, който е в полза на бенефициентите – 
плащанията в страната да се извършват в лева, като държавата ще поеме курсовите валутни 
разлики, възникващи поради необходимостта разходите да се отчитат на ЕК от Сертифициращия 
орган в евро. При предприсъединителните инструменти тези разходи бяха за тяхна сметка. Това е 
още едно облекчение за бенефициентите, което ще се поема от държавния бюджет.  
 
Пътят на средствата, които държавата отпуска на бенефициента, до голяма степен е същият като 
пътя, по който ЕК прави плащания към България. Парите са разделени в три категории – авансови, 
междинни и окончателни плащания.  
 
Авансовите плащания са тези, които ЕК дава на страната ни през първите три години (2007– 2009 г.). 
Те са постоянни оборотни средства и нямат пряка връзка с реално направените плащания от 
българския бюджет. Авансовите плащания към бенефициентите представляват до 20% от общата 
стойност на проекта. За големите инфраструктурни проекти авансът е до 10 на сто.  
 
С междинните плащания от ЕК на България се възстановяват реално извършени допустими разходи 
от бенефициента. Междинните плащания към бенефициентите за възстановяване на реално 
извършени допустими разходи ще се извършват от Управляващите органи със средства, осигурени 
от Национален фонд, структура в Министерството на финансите.  
 
Окончателното плащане бенефициентът получава след като приключи изпълнението на проекта. На 
държавно ниво финалното плащане от ЕК към България се случва след представяне на редица 
документи – искане за възстановяване на средствата до 31.03.2017 г., окончателен доклад и одитен 
сертификат.  
 
Схемата на авансови и междинни плащания, договорена от българското правителство, ще 
улесни в голяма степен бенефициентите, осигурявайки им постоянни оборотни средства за 
изпълнението на цялостния проект. Възможно е спецификата на проекта да наложи използването на 
собствени ресурси на бенефициента, но ако той договори по-голям брой междинни плащания, те ще 



намалят ангажимента за мобилизиране на собствени средства. Броят на междинните плащания ще 
се определя в договора между бенефициентите и УО. Броят на плащанията ще зависи от 
спецификата на договора и най-вече от неговата продължителност.  


