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СПРАВКА 

за отразяване на получените предложения при обществената консултация по проект на Наредба за определяне на правилата за извършване на 

плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, 

както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите 

 

Участник в 

обществената 

консултация 

Предложение/мнение 

Приема/не 

приема 

предложението/

мнението 

Мотиви 

Национално 

сдружение на 

общините в Република 

България 

Предлагаме сред програмите по чл. 7, ал. 1, т. 2, по които публичните 

бенефициенти имат възможност да получат до 35% авансови плащания, 

да се включат и програмите „Развитие на човешките ресурси“ и „Храни 

и основно материално подпомагане“. Мотиви за това ни предложение, са 

множеството мащабни и дългосрочни общински проекти със социална 

насоченост, по които се предоставят интегрирани здравно-социални 

услуги, топъл обяд, грижи за ранно детско развитие и др. Несъмнено по-

големият размер авансово плащане по тези проекти, особено в 

настоящата ситуация на липсата на държавен бюджет за предстоящата 

година, ще позволи на общините по-безпроблемно да предоставят на 

хиляди най-нуждаещите се наши съграждани, така нужната им и то 

ежедневна екзистенциална подкрепа; 

Не се приема 

Представеният мотив за 

липсата на държавен бюджет за 

предстоящата година описва 

ситуация, която е с временен и 

краткосрочен характер, докато 

Наредбата обхваща 

изпълнението на програмите 

през целия програмен период 

2021-2027. 

 

В допълнение, с по-малкия 

размер на авансовите плащания 

се цели бенефициентите да 

бъдат стимулирани по-бързо да 

отчитат реално извършени  

разходи във  връзка с вече 

изпълнени дейности по 

проектите и такива разходи да 

се заявяват за възстановяване 

от Европейската комисия(ЕК). 

Следва да се има предвид, че 

по-голямата част от 

извършваните авансови 

плащания към бенефициентите 

по програмите не могат да се 

заявяват за възстановяване от 

Национално 

сдружение на 

общините в Република 

България 

В частта трансгранично сътрудничество по външните граници на 

Европейския съюз, предлагаме да се създаде нова т.2 към чл. 61, ал. 1 със 

следното съдържание: „за публични бенефициенти, които изпълняват 

проекти по програмите и не попадат в обхвата на т.1 – в размер до 35 % 

от стойността на финансовата подкрепа“. Предложената нова разпоредба 

е аналогична на тази по останалите Програми, включени в обхвата на 

Наредбата. Тя ще позволи на публичните бенефициенти, в т.ч. на 

реализиращите мащабни стратегически проекти, по-голям размер на 

авансово финансиране, което е необходимо с оглед на по-

продължителните срокове за възстановяването на извършени разходи по 

трите програми по външните граници на Съюза. 
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ЕК, а възстановяването от 

Комисията се извършва на по-

късен етап при отчитане от 

бенефициентите в искания за 

междинно и окончателно 

плащане на реално извършени 

разходи.  

Относно двустранните 

програми за трансгранично 

сътрудничество (ТГС) по 

външните граници на ЕС 

отбелязваме, че направеното 

предложение при приемане ще 

обхване и водещи партньори от 

партньорските страни 

Република Турция, Република 

Сърбия и Република Северна 

Македония. Предвид горното и 

предвид, че за авансовите 

плащания по програмите за 

ТГС не се изисква 

осигуряването на обезпечение, 

считаме, че увеличаването на 

размера на авансовите 

плащания по тези програми 

допълнително ще повиши 

риска от регистриране на 

вземания/дългове на етап 

приключване на проекта и 

представено окончателно 

искане за плащане.  

 

 

 

 


