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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ 

Брюксел, 3.3.2014 г. 
C(2014) 1207 final 

ANNEXES 1 to 4 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

към 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (EС) № …/.. НА КОМИСИЯТА 

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 

фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Референтни периоди по член 15, параграф 2 
 

Сектор Референтен период (в 
години) 

Железопътен транспорт 30 

Водоснабдяване и 
канализация 

30 

Пътища 25—30 

Управление на отпадъците 25—30 

Пристанища и летища 25 

Градски транспорт 25—30 

Енергетика 15—25 

Научни изследвания и 
иновации 

15—25 

Широколентов достъп до 
интернет 

15—20 

Стопанска инфраструктура 10—15 

Други сектори  10—15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ 

Критерии за прегледа на качеството на големи проекти по член 24 

 

1. Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за 
предоставяне на информация по член 101, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета1  
Доказателства за достатъчен технически, правен, финансов и административен 
капацитет за управление на проекта на етапа на изпълнението и 
експлоатацията.  

2. Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за 
предоставяне на информация по член 101, буква б) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013  
Доказателства, че проектът отговаря на изискванията за допустимост за 
финансиране във връзка с мястото на изпълнение или района на проекта.  

3. Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за 
предоставяне на информация по член 101, буква в) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013  

3.1. Правилност на изчислението на общия размер на разходите и общия размер на 
допустимите разходи, като се вземат предвид изискванията по член 61 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, и наличие на достатъчно подробна и подходяща 
обосновка на изчислението на разходите от гледна точка на общия размер на 
разходите за постигане на преследваните цели и от гледна точка на единичните 
разходи в съответните случаи. 

3.2. Доказателства, че са удовлетворени условията за допустимост за получаване 
на подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) или 
съответно Кохезионния фонд и че се предвижда финансиране само за 
елементите, които отговарят на разпоредбите за допустимостта, установени с 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета2 и Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета3, и на разпоредбите за допустимостта, установени в 
държавата членка. 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320). 

2 Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година 
относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на 
целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (OB 
L 347, 20.12.2013 г., стр. 289). 

3 Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година 
относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (OB C 347, 
20.12.2013 г., стр. 281). 
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3.3. Доказателства, че подкрепата за проекта с публични средства не представлява 
държавна помощ или — ако представлява държавна помощ — че е била 
правилно отчетена при изчислението на общия размер на публичните средства, 
отпуснати за проекта. 

4. Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за 
предоставяне на информация по член 101, буква г) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013  

4.1. Надеждност на анализа на търсенето (или бизнес плана в случай на 
производствени инвестиции) въз основа на реалистични оценки и в 
съответствие с основните демографски тенденции и промени в съответния 
сектор, с който се обосновават необходимостта от проекта и цялостният 
капацитет на съоръженията по проекта. 

4.2. Адекватност на качеството на анализа на вариантите, включително на 
обосновката за избрания вариант, в подкрепа на заключението на държавата 
членка, че основните възможни варианти са били анализирани и за изпълнение 
е бил избран най-добрият вариант. 

4.3. Адекватност на предложената за проекта технология и на капацитета на 
крайния бенефициер за осигуряване на неговата устойчивост или — в случай 
на недостатъчен капацитет на крайния бенефициер — наличие на достатъчно 
разпоредби, предвидени за повишаване на капацитета до нужните равнища. 

4.4. Основателност на заключението, че проектът е осъществим и може да бъде 
изпълнен в планирания срок или най-късно до края на периода на допустимост 
по смисъла на член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

5. Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за 
предоставяне на информация по член 101, буква д) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013  

5.1. Правилно извършен анализ на разходите и ползите по изискваната методика 
по член 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, при правилно прилагане на 
метода за изчисляване на нетните приходи по реда на член 61 от посочения 
регламент и членове 15—19 от настоящия регламент. 

5.2. Основателност на заключението, че проектът е икономически и финансово 
надежден и ще окаже положителни социално-икономически ефекти, с което се 
обосновава размерът на подкрепата до степента, предвидена в рамките на 
ЕФРР или Кохезионния фонд. 

6. Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за 
предоставяне на информация по член 101, буква е) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013  

6.1. Доказан принос за изпълнението на целите на политиката за околната среда и 
политиката във връзка с изменението на климата, по-конкретно свързаните със 
стратегията „Европа 2020“ цели, и доказателства, че са отчетени рисковете, 
свързани с изменението на климата, необходимостта от приспособяване към 
тези изменения и от ограничаване на последиците от тях и устойчивостта на 
бедствия, както и доказателства, че са предприети или предвидени подходящи 
мерки за осигуряване на устойчивостта на проекта спрямо непостоянството на 
изменението на климата. 
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6.2. Доказателство, че принципът „замърсителят плаща“ и принципът за предпазни 
действия са били правилно приложени. 

6.3. Съответствие на проекта с Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета4 — за проектите от приложение І към посочената директива, а също 
и за проектите от приложение ІІ към посочената директива, за които 
компетентните органи са заключили чрез предвиденото в член 4 проучване, че 
е необходима процедура по оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС), както за проектите от приложение І към посочената директива: 

а) нетехническото обобщение на доклада за ОВОС съответства на член 5 от 
Директива 2011/92/ЕС и приложение ІV към нея и е било обсъдено в 
рамките на обществена консултация; и 

б) по реда на членове 6 и 7 от Директива 2011/92/ЕС са проведени 
консултации с органите по опазването на околната среда, с 
обществеността и в съответните случаи с други държави членки; и 

в) решението на компетентния орган е издадено по реда на членове 8 и 9 от 
Директива 2011/92/ЕС; или 

г) когато процедурата по ОВОС е завършила с решение със задължителен 
характер, до издаването на разрешение за осъществяване по силата на 
членове 8 и 9 от Директива 2011/92/ЕС — има поето писмено задължение 
от страна на държавите членки да предприемат своевременни действия, с 
които да осигурят издаването на разрешение за осъществяване най-късно 
до началото на строителството. 

6.4. Съответствие на проекта с Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета — за проектите от приложение ІІ към посочената директива, за 
които компетентните органи са заключили чрез предвиденото в член 4 
проучване, че не е необходима процедура по ОВОС: 

a) заключението на компетентните органи в резултат на проучването е 
издадено и оповестено пред обществеността; и 

б) когато заключенията от проучването не се основават на критериите по 
приложение ІІІ към Директива 2011/92/ЕС — предоставена е съответната 
информация по член 4 от посочената директива и приложение ІІІ към 
нея. 

6.5. Доказана неприложимост на Директива 2011/92/ЕС — в съответните случаи. 

6.6. Ако проектът е резултат от план или програма (съгласно изискванията на 
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета5), различна от 
оперативната програма — доказана съгласуваност на проекта с плана или 
програмата. 

                                                 
4 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно 

оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 
28.1.2012 г., стр. 1). 

5 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно 
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 
21.7.2001 г., стр. 30). 
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6.7. При неизпълнение на общите предварителни условия за законодателството в 
областта на околната среда и — според случая — на приложимите тематични 
предварителни условия за сектора на отпадъците, водния сектор и сектора на 
транспорта (изискванията за извършване на стратегическа екологична оценка 
— СЕО), изложени в член 19 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и приложение ХІ 
към него, трябва да бъде доказана връзката с договорения план за действие. 

6.8. Съответствие на проекта с Директива 92/43/ЕИО на Съвета6: 

a) в случай на проект, който може да има значително въздействие върху 
една или повече защитени зони по „Натура 2000“ (в съответствие с 
член 6, параграф 3) — подходящата оценка е била извършена и 
приключена преди издаването на разрешението за осъществяване на 
проекта; 

б) в случай на проект, който може да има значително отрицателно 
въздействие върху една или повече защитени зони по „Натура 2000“ — 
изискванията по член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО, 
включително за уведомяване на Комисията или за получаване на 
становище от нея, са били изпълнени. 

6.9. Наличие на подходяща информация за допълнителните мерки за включване на 
аспектите за опазване на околната среда, например екологичен одит, 
управление на околната среда и специален екологичен мониторинг, която 
показва тяхната адекватност по отношение на установените потребности. 

6.10. Правилна оценка на разходите за предприетите мерки за преодоляване на 
отрицателните въздействия върху околната среда. 

6.11. Съответствие на проекта с приложимите секторни директиви в областта на 
околната среда, по-конкретно: 

а) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета7 — за 
проектите, засягащи водни обекти (в съответните случаи, за проектите, за 
които се прилагат изключенията по член 4, параграф 7 от посочената 
директива, проверка на оценката); 

б) Директива 91/271/EИО8 — за проектите в областта на пречистването на 
градските отпадъчни води; 

в) Директива 2008/98/EО на Европейския парламент и на Съвета9 и 
съответните приложими директиви, например Директива 1999/31/EО на 
Съвета10, — за проектите, свързани с твърдите отпадъци; и  

                                                 
6 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и 

на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7). 
7 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 

установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ 
L 327, 22.12.2000 г., стр. 1). 

8 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни 
води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40). 

9 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). 

10 Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 
182, 16.7.1999 г., стр. 1). 
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г) Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета11 — за 
проектите, за които е необходимо издаване на разрешително по реда на 
посочената директива. 

7. Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за 
предоставяне на информация по член 101, буква ж) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013  

7.1. Последователно и правилно определяне на целите на проекта, съобразено със 
специфичните цели, определени по съответните приоритетни оси на 
засегнатите оперативни програми. 

7.2. Подходящ очакван принос на проекта за изпълнението на показателите за 
резултатите и крайните продукти по приоритетната ос. 

7.3. Подходящ очакван принос на проекта за социално-икономическото развитие. 

7.4. Доказателства, че бенефициерът е предприел подходящи мерки за оптимално 
използване на инфраструктурата на етапа на експлоатацията. 

8. Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за 
предоставяне на информация по член 101, буква з) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013  

8.1. Обоснован общ размер на планираните финансови средства и планираната 
подкрепа от фондовете, правилно представен в плана за финансиране.  

8.2. Подходящ план за финансиране на проекта, доказващ финансовата му 
жизнеспособност от гледна точка на годишните потребности от финансови 
средства за изпълнението на проекта. 

8.3. Подходящи и проверими физически и финансови показатели за мониторинг на 
напредъка с отчитане на установените рискове. 

9. Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за 
предоставяне на информация по член 101, буква и) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013  

9.1. Надеждност и осъществимост на предвидения график за изпълнението на 
големия проект с отчитане на установените рискове. 

9.2. Когато изпълнението на проекта е по-дълго от програмния период — 
подходящо определени етапи и оптимална организация от гледна точка на 
ефективността и ефикасността. 

                                                 
11 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно 

емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (OВ L 
334, 17.12.2010 г., стр. 17). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Списък на данните, които трябва да бъдат записвани и съхранявани в електронна форма в системата за мониторинг (съгласно 
член 24) 

Данните се изискват за операциите, подкрепяни от ЕСФ, ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕФМДР, освен ако във втората колона е посочено 
друго. 

Полета с данни Фондове, за които тези 
данни не се изискват 

Данни за бенефициера1213 

1. Име/наименование или единен идентификационен код на всеки бенефициер   

2. Сведение, дали бенефициерът е публичноправна или частноправна организация   

3. Сведение, дали ДДС върху разходите на бенефициера не подлежи на възстановяване 
съгласно националното законодателство за ДДС 

 

4. Данни за контакт с бенефициера   

Данни за операцията 

5. Наименование или единен идентификационен код на операцията   

6. Кратко описание на операцията   

7. Дата на подаване на заявлението за операцията  

8. Начална дата — посочена в документа, в който се определят условията за предоставяне на 
подкрепа 
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9. Крайна дата — посочена в документа, в който се определят условията за предоставяне на 
подкрепа 

 

10. Действителна дата, на която операцията е приключена физически или изпълнена изцяло  

11. Организация, издаваща документа, в който се определят условията за предоставяне на 
подкрепа 

 

12. Дата на документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа  

13. Сведение, дали операцията е голям проект, и общ идентификационен код (ССІ) Не се прилага за ЕСФ и 
ЕФМДР 

14. Сведение, дали операцията е съвместен план за действие, и общ идентификационен код 
(ССІ) 

Не се прилага за 
ЕФМДР 

15. Сведение, дали операцията включва финансиране по инициативата за младежка заетост 
(ИМЗ) 

Не се прилага за ЕФРР, 
Кохезионния фонд и 

ЕФМДР 

16. Сведение, дали подкрепата с публични средства за операцията ще представлява държавна 
помощ 

 

17.  Сведение, дали операцията се изпълнява в структура за публично-частно партньорство Не се прилага за 
ЕФМДР 

18. Валута на операцията  

19. Общ идентификационен код (ССІ) на програмата или програмите, по които се предоставя 
подкрепа за операцията 

 

20. Приоритет или приоритети на програмата или програмите, по които се предоставя подкрепа 
за операцията 
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21. Фонд или фондове, от които се предоставя подкрепа за операцията  

22. Категория на съответния регион Не се прилага за 
Кохезионния фонд и 

ЕФМДР 

Данни за категориите интервенции 

23. Код или кодове за областта на интервенцията Не се прилага за 
ЕФМДР 

24. Код или кодове за формата на финансиране Не се прилага за 
ЕФМДР 

25. Код или кодове за вида на територията  Не се прилага за 
ЕФМДР 

26.  Код или кодове за механизмите за териториално изпълнение Не се прилага за 
ЕФМДР 

27. Код или кодове за тематичната цел Не се прилага за ЕСФ и 
ЕФМДР 

28. Код или кодове за вторичната тема по ЕСФ Не се прилага за ЕФРР, 
Кохезионния фонд и 

ЕФМДР 

29. Код или кодове за икономическата дейност Не се прилага за 
ЕФМДР 

30. Код или кодове за местоположението (мястото на изпълнение) Не се прилага за 
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ЕФМДР 

Данни за показателите 

31. Наименование и единен идентификационен код за всеки от общите и специфичните за 
програмата показатели за крайните продукти, който е от значение за операцията, или — 
когато това се изисква от специалните разпоредби за съответния фонд — наименование и 
единен идентификационен код за всеки общ показател за крайните продукти, с 
разпределение по пол на участниците 

 

32. Мерна единица за всеки показател за крайните продукти   

33. Целева стойност на показателя за крайните продукти, с разпределение по пол, когато това е 
приложимо 

 

34. Степен на изпълнение за всеки показател за крайните продукти за всяка календарна година, с 
разпределение по пол 

 

35. Наименование и единен идентификационен код за всеки от общите и специфичните за 
програмата показатели за резултатите14, който е от значение за операцията, или — когато 
това се изисква от специалните разпоредби за съответния фонд — наименование и единен 
идентификационен код за всеки общ показател за резултатите, с разпределение по пол, 
когато това е приложимо 

 

36. Мерна единица за всеки показател за резултатите  

37. Базова стойност за всеки представен показател за резултатите Не се прилага за ЕСФ 

38. Целева стойност за представения показател за резултатите, с разпределение по пол, когато 
това е приложимо  

Не се прилага за ЕФРР и 
Кохезионния фонд 

39. Мерна единица за всяка целева и базова стойност за резултатите.  
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40. Степен на изпълнение за всеки показател за резултатите за всяка календарна година, с 
разпределение по пол, когато това е приложимо  

Не се прилага за ЕФРР и 
Кохезионния фонд 

Финансови данни за всяка операция (във валутата, която се прилага за операцията) 

41. Общ размер на допустимите разходи по операцията, одобрени в документа, в който се 
определят условията за предоставяне на подкрепа 

 

42. Общ размер на допустимите разходи, представляващи публични разходи съгласно 
определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

 

43. Размер на публичните средства, посочен в документа, в който се определят условията за 
предоставяне на подкрепа 

 

Данни за исканията за плащане от страна на бенефициера  
(във валутата, която се прилага за операцията) 

44. Дата на получаване на всяко искане за плащане от бенефициера  

45. Дата на всяко плащане в полза на бенефициера, извършено въз основа на искане за плащане  

46. Размер на допустимите разходи по искания за плащане, които са основата за всяко плащане в 
полза на бенефициера 

 

47. Размер на публичните разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент 
(ЕС) № 1303/2013, съответстващи на допустимите разходи, които са основата за всяко 
плащане  

 

48. Размер на всяко плащане в полза на бенефициера, извършено въз основа на искане за 
плащане 

 

49. Нетни приходи, които са генерирани от операцията по време на нейното изпълнение, които 
не са отчетени в документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа, и 
които са приспаднати от допустимите разходи  
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50. Начална дата на проверките на операцията на място, извършвани по силата на член 125, 
параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

 

51. Дата на одитите на операцията на място, извършвани по силата на член 127, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 28 от настоящия регламент 

 

52. Организация, извършваща одита или проверката  
Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на 

действителните разходи (във валутата, която се прилага за операцията) 
53. Допустими разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на действително 

извършените и платени разходи, заедно с приноса в натура и амортизациите, когато това е 
приложимо  

 

54. Публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, които съответстват на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и 
установени въз основа на действително възстановените и платени разходи, заедно с приноса 
в натура и амортизациите, когато това е приложимо  

 

55. Вид на поръчката (договора), ако възлагането на поръчката се извършва по реда на 
Директива 2004/17/EО15, Директива 2004/18/EО16 (за строителство/предоставяне на 
услуги/доставки на стоки) или Директива […] на Европейския парламент и на Съвета+17 

 

56. Стойност на поръчката (договора), ако възлагането на поръчката се извършва по реда на 
Директива 2004/17/EО, Директива 2004/18/EО или Директива […]+ 

 

57. Допустими разходи, извършени и платени по договор, ако възлагането на поръчката за този 
договор се извършва по реда на Директива 2004/17/EО, Директива 2004/18/EО или 
Директива […]+ 

 

58. Използвана процедура за възлагане на поръчка, ако то се извършва по реда на Директива 
2004/17/EО, Директива 2004/18/EО или Директива […]+ 

 

59. Име/наименование или единен идентификационен код на изпълнителя, ако възлагането на 
поръчката се извършва по реда на Директива 2004/17/EО, Директива 2004/18/EО или 
Директива […]+ 

 



 

BG 14   BG 

Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на 
стандартни таблици на единичните разходи (във валутата, която се прилага за операцията) 

60. Размер на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на 
стандартни таблици на единичните разходи 

 

61. Публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, които съответстват на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и 
установени въз основа на стандартни таблици на единичните разходи  

 

62. Определение за единица, което трябва да бъде използвано за целите на стандартните 
таблици на единичните разходи 

 

63. Брой на произведените единици, посочен в искането за плащане за всеки единичен елемент  

64. Разход за една единица за всеки единичен елемент  

Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на 
еднократни (общи) суми (във валутата, която се прилага за операцията)  

65. Размер на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на 
еднократни суми  

 

66. Публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, които съответстват на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и 
установени въз основа на еднократни суми 

 

67. За всяка еднократна сума — крайните продукти и резултатите, договорени в документа, в 
който се определят условията за предоставяне на подкрепа, като основа за плащанията на 
еднократната сума  

 

68. За всяка еднократна сума — договорената сума, посочена в документа, в който се определят 
условията за предоставяне на подкрепа  
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Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на единни 
ставки (във валутата, която се прилага за операцията) 

69. Размер на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на 
единна ставка 

 

70. Публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, които съответстват на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и 
установени въз основа на единна ставка  

 

Данни за възстановените суми от бенефициера 

71. Дата на всяко решение за възстановяване  

72. Размер на публичните средства, за които се отнася всяко решение за възстановяване  

73. Общ размер на допустимите разходи, за които се отнася всяко решение за възстановяване  

74. Дата на получаване на всяка сума, върната от бенефициера вследствие на решение за 
възстановяване  

 

75. Размер на публичните средства, върнати от бенефициера вследствие на решение за 
възстановяване (без лихви и санкции)  

 

76. Общ размер на допустимите разходи, съответстващи на върнатите от бенефициера публични 
средства  

 

77. Размер на невъзстановимите публични средства вследствие на решение за възстановяване  

78. Общ размер на допустимите разходи, съответстващи на невъзстановимите публични 
средства 

 

Данни за заявленията за плащане,подадени до Комисията (в евро) 

79. Дата на подаване на всяко заявление за плащане, включващо допустими разходи по  
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операцията  
80. Общ размер на допустимите разходи, извършени от бенефициера и платени при 

изпълнението на операцията, — посочен във всяко заявление за плащане  
 

81. Общ размер на публичните разходи (съгласно определението по член 2, точка 15 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013) по операцията, посочен във всяко заявление за плащане 

 

82. Когато операцията е финансов инструмент — общ размер на платените в полза на 
финансовия инструмент средства от програмата, — посочен във всяко заявление за плащане  

 

83. Когато операцията е финансов инструмент — общ размер на публичните разходи съгласно 
определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съответстващ на общия 
размер на платените в полза на финансовия инструмент средства от програмата, — посочен 
във всяко заявление за плащане  

 

84. Когато операцията е финансов инструмент — общ размер на средствата по програмата, 
действително платени като допустим разход по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) 
и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, — посочен във всяко заявление за плащане 

 

85. Когато операцията е финансов инструмент — общ размер на публичните средства, 
съответстващ на общия размер на средствата по програмата, действително платени като 
допустим разход по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, — посочен във всяко заявление за плащане 

 

86. В случай на държавна помощ, когато се прилага член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 — сума, платена авансово на бенефициера по операцията и посочена във всяко 
заявление за плащане 

 

87. В случай на държавна помощ, когато се прилага член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 — сума на авансовото плащане, която е посочена в заявлението за плащане и 
която е била покрита от разходи, платени от бенефициера в срок от три години от авансовото 
плащане   

 

88. В случай на държавна помощ, когато се прилага член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 — сума на авансовото плащане в полза на бенефициера по операцията, която е 
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посочена в заявлението за плащане, която не е била покрита от разходи и за която още не е 
изтекъл срокът от три години  

89. Размер на допустимите разходи, посочен във всяко заявление за плащане на основание на 
член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 

Не се прилага за ЕФРР, 
Кохезионния фонд и 

ЕФМДР 
90. Размер на публичните разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013, посочен във всяко заявление за плащане на основание на член 14, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 

Не се прилага за ЕФРР, 
Кохезионния фонд и 

ЕФМДР 

Данни за отчетите, представени на Комисията по силата на член 138 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 (в евро) 

91. Дата на представяне на всеки комплект отчети, включващи разходи по операцията    

92. Дата на представяне на отчетите, в които са включени окончателните разходи по операцията 
след приключването ѝ (когато общият размер на допустимите разходи е най-малко 1 000 000 
евро — член 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

 

93. Общ размер на регистрираните в счетоводните системи на сертифициращия орган 
допустими разходи по операцията — съгласно отчетите  

 

94. Общ размер на публичните разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, извършени при изпълнението на операцията, който 
съответства на общия размер на регистрираните в счетоводните системи на сертифициращия 
орган допустими разходи — съгласно отчетите  

 

95. Общ размер на плащанията в полза на бенефициера по силата на член 132, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, който съответства на общия размер на регистрираните в 
счетоводните системи на сертифициращия орган допустими разходи — съгласно отчетите 

 

96. Общ размер на отменените през счетоводната година допустими разходи по операцията — 
съгласно отчетите 
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97. Размер на публичните разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент 
(ЕС) № 1303/2013, съответстващ на общия размер на отменените през счетоводната година 
допустими разходи — съгласно отчетите 

 

98. Общ размер на възстановените през счетоводната година допустими разходи — съгласно 
отчетите  

 

99. Общ размер на публичните разходи, съответстващ на общия размер на възстановените през 
счетоводната година допустими разходи — съгласно отчетите  

 

100. Общ размер на допустимите разходи по операцията за възстановяване в края на 
счетоводната година — съгласно отчетите 

 

101. Общ размер на публичните разходи по операцията, съответстващ на общия размер на 
допустимите разходи по операцията за възстановяване в края на счетоводната година — 
съгласно отчетите 

 

102. За операцията, включена във всеки комплект отчети — общ размер на допустимите 
разходи, възстановени по силата на член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 през 
счетоводната година 

 

103. За операцията, включена във всеки комплект отчети — публични разходи съгласно 
определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съответстващи на общия 
размер на допустимите разходи, възстановени по силата на член 71 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 през счетоводната година 

 

104. Общ размер на невъзстановимите допустими разходи по операцията в края на 
счетоводната година — съгласно отчетите 

 

105. Общ размер на публичните разходи по операцията, съответстващ на общия размер на 
невъзстановимите допустими разходи в края на счетоводната година — съгласно отчетите 

 

Данни за определени видове разходи, за които се прилагат максимални размери 

106. Размер на извършените и платени разходи от вида разходи по ЕФРР, съфинансирани от 
ЕСФ по силата на член 98, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013  

Не се прилага за ЕФРР, 
Кохезионния фонд и 
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ЕФМДР 

107. Размер на извършените и платени разходи от вида разходи по ЕСФ, съфинансирани от 
ЕФРР по силата на член 98, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

Не се прилага за ЕСФ, 
Кохезионния фонд и 

ЕФМДР 

108. Размер на разходите, извършени и платени извън програмния район, но в рамките на 
Съюза, по силата на член 70, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 13, параграф 
2 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 

 

109. Размер на разходите, извършени и платени извън Съюза по силата на член 13, параграф 3 
от Регламент (ЕС) № 1304/2013 

Не се прилага за ЕФРР, 
Кохезионния фонд и 

ЕФМДР 

110. Размер на разходите, извършени и платени извън частта на програмния район в Съюза по 
силата на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 

Не се прилага за ЕСФ, 
Кохезионния фонд и 

ЕФМДР 

111. Размер на разходите, извършени и платени за закупуване на земя по силата на член 69, 
параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

 

112. Размер на приноса в натура за операцията по силата на член 69, параграф 1 от Регламент 
(ЕС) № 1303/2013  

 

113. Размер на разходите, които са извършени и платени в трети държави и които са покрити 
от Инструмента за предприсъединителна помощ или от Европейския инструмент за 
съседство за операциите по цел „Европейско териториално сътрудничество“ 

Не се прилага за ЕСФ, 
Кохезионния фонд и 

ЕФМДР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІV 

Ключови изисквания за системите за управление и контрол и класификация на 
тези изисквания във връзка с ефективното функциониране на системите съгласно 

член 30  

 

Таблица 1: Ключови изисквания 

Ключови изисквания за системите за 
управление и контрол 

Съответни 
организации/органи 

Обхват 

1 Подходящо разделение на функциите и 
подходящи системи за докладване и 
мониторинг в случаите, когато 
отговорният орган възлага 
изпълнението на задачи на друга 
организация 

Управляващ орган 

Условия за 
вътрешен 
контрол 

2 Подходящ подбор на операциите Управляващ орган 

3 Предоставяне на подходяща 
информация на бенефициерите за 
приложимите условия за избраните 
операции  

Управляващ орган 

4 Подходящи проверки на 
управлението 

Управляващ орган 

Дейности по 
управление и 
контрол 

5 Внедрена ефективна система, с която 
се гарантира, че всички документи за 
разходите и одитите се съхраняват за 
осигуряване на подходяща одитна 
следа 

Управляващ орган 

6 Надеждна система за събиране, 
записване и съхранение на данни за 
целите на мониторинга, оценяването, 
финансовото управление, проверките и 
одитите, включваща връзки с 
електронните системи за обмен на 
данни с бенефициерите 

Управляващ орган 

Дейности по 
управление и 
контрол / 

мониторинг 

7 Ефективно прилагане на 
пропорционални мерки за борба с 
измамите 

Управляващ орган 

8 Подходящи процедури за изготвяне на 
декларацията за управлението и на 
годишното обобщение на окончателните 
одитни доклади и извършените 
проверки 

Управляващ орган 
Дейности по 
управление и 
контрол 
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Ключови изисквания за системите за 
управление и контрол 

Съответни 
организации/органи 

Обхват 

9 Подходящо разделение на функциите и 
подходящи системи за докладване и 
мониторинг в случаите, когато 
отговорният орган възлага 
изпълнението на задачи на друга 
организация 

Сертифициращ орган 

Условия за 
вътрешен 
контрол 

10 Подходящи процедури за изготвяне и 
подаване на заявления за плащане 

Сертифициращ орган Дейности по 
управление и 
контрол / 

мониторинг 

11 Водят се подходящи електронни 
регистри за декларираните разходи и за 
съответните публични средства 

Сертифициращ орган 

12 Подходяща и пълна отчетност за 
подлежащите на възстановяване суми, 
възстановените суми и отменените суми 

Сертифициращ орган 

13 Подходящи процедури за изготвяне 
на годишните отчети и 
сертифициране на тяхната пълнота, 
точност и достоверност 

Сертифициращ орган 

Дейности по 
управление и 
контрол 

14 Подходящо разделение на функциите и 
подходящи системи, чрез които се 
гарантира, че всяка друга организация, 
извършваща одити съгласно одитната 
стратегия по програмата, разполага с 
необходимата функционална 
независимост и се съобразява с 
международно приетите одитни 
стандарти 

Одитен орган 

Условия за 
вътрешен 
контрол 

15 Подходящи одити на системите Одитен орган 

16 Подходящи одити на операциите Одитен орган 

17 Подходящи одити на отчетите Одитен орган 

18 Подходящи процедури за 
осигуряването на надеждно одитно 
становище и за изготвянето на 
годишния контролен доклад 

Одитен орган 

Контролни 
дейности  
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Таблица 2: Класификация на ключовите изисквания за системите за управление и 
контрол във връзка с ефективното им функциониране   

Категория 1 Функционира добре. Не е необходимо подобрение 
или е необходимо само незначително подобрение 
(подобрения).  

Категория 2 Функционира. Необходимо е известно подобрение 
(подобрения).  

Категория 3 Функционира отчасти. Необходими са значителни 
подобрения. 

Категория 4 Като цяло не функционира. 

 


