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Верификация от УО 

Чрез междинни и окончателни плащания се възстановяват само допустими 
разходи, верифицирани от УО. 

 

УО извършва плащането в 90 дневен срок от постъпване на искането за 
плащане на бенефициента. 

 

УО извършва верифициране на разходите въз основа на проверка на 
документите, представени към искането за плащане, и на проверки на място, 
когато това е приложимо. 

 

УО може да изисква допълнително представяне на документи. 

 

Размерът на окончателното плащане се изчислява като от верифицираните 
общи допустими разходи по проекта, финансирани чрез безвъзмездна 
финансова помощ, се приспаднат отпуснатите авансово средства и 
междинните плащания 



Избягване на двойно финансиране 

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да се 
финансират два пъти от националния бюджет, бюджета на 
Общността или друга донорска програма. 

Във всички фактури следва да е упоменато, че разходът е 
извършен по договор за предоставяне на БФП по ПРСР, като се 
изписва номерът на конкретния договор. 

Всички първични разходооправдателни документи се подписват 

от представляващия бенефициента или от упълномощеното от 

него лице и се поставя забележка «платено», което не трябва да 

засяга реквизитите на самия документ. 
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Документи за междинно и окончателно плащане 

Общи документи:  

1. Искане за плащане (по образец). 

2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават 
лично от бенефициента на помощта. 

3. Документ, удостоверяващ представителната власт на законния представител на 
бенефициент, създаден по Закона за Селскостопанската академия - важи за 
юридическите лица, създадени по Закона за Селскостопанската академия. 

4. Копие от удостоверение от Държавната комисия за стоковите борси и тържищата за 
регистрация на пазар на производители (в случай на бенефициент, който е пазар на 
производители). 

5. Свидетелство за съдимост от бенефициента - физическо лице, или на 
представляващия бенефициента едноличен търговец, търговско дружество или 
юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ 
такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и от 
лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на 
кандидата/бенефициента на помощта, издадено най-рано 4 месецапреди датата на 
подаване на искането за плащане. 

6.  Декларация за обстоятелствата по чл. 4а от Закона за малките и средните 
предприятия (по образец, утвърден от министъра на икономиката. 
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Документи за междинно и окончателно плащане 

Общи документи:  

 

7. Декларация по образец (в случай че бенефициентът на помощта няма 
регистрация по ЗДДС), че бенефициентът няма да упражни правото си на 
данъчен кредит за активи и услуги, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 
г.(Приложение № 3) 

8. Справка за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на 
групата/организацията на производители, с които участват в 
групата/организацията (по образец) - важи за признати групи/организации 
на производители. 

9. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, 
ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния 
стандартен производствен обем - важи в случай, че няма регистрирана 
обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на исканетоза плащане 
стопанска година. 

10. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на 
искането за плащане, съгласно Закона за счетоводството (ЗС). 
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Документи за междинно и окончателно плащане 

Общи документи:  

 

11. Счетоводен баланс към последен приключен междинен период 
преди датата на подаване на искането за плащане съгласно ЗС. 

12. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща 
годината на подаване на искането за плащане, съгласно ЗС. 

13. Отчет за приходите и разходите към последен приключен 
междинен период преди датата на подаване на искането за плащане 
съгласно ЗС. 

14. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за 
годината, предхождаща годината на подаване на искането за 
плащане, съгласно ЗС. 

15. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към 
последен приключен междинен период преди датата на подаване на 
искането за плащане съгласно ЗС. 
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Документи за междинно и окончателно плащане 

Общи документи:  

 

16. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от 
счетоводната система на бенефициента на помощта, доказващо 
заприхождаването на финансирания актив. 

17. Копие от лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ 
регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се 
изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване 
на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство. 

18. Копие от становище на БАБХ, удостоверяващо, че предприятието 
отговаря на изискванията в областта на безопасността и контрола на 
храните, хуманното отношение към животните и ветеринарно-
санитарните изисквания в случай на дейност, за извършването на 
която се изисква разрешение от БАБХ. 

19. Копие от документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря 
на изискванията за хигиена на фуражите и тяхната безопасност, 
издаден от БАБХ, в случай на производство и/или маркетинг на 
фуражи. 
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Документи за междинно и окончателно плащане 

Общи документи:  

 

20. Декларация по образец, че предприятието отговаря на 
изискванията за опазване на околната среда, включително 
намаляване на вредни емисии и отпадъци, съгласно Закона за 
опазване на околната среда (Приложение № 4). 

21. Декларация по образец, че предприятието на бенефициента на 
помощта отговаря на изискванията за подобряване на безопасността 
и хигиенните условия на производство и труд съгласно Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд (Приложение № 5). 

23. Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие 
с новоприети стандарти на Съюза (при кандидатстване за достигане 
на съответствие с новоприети стандарти на Съюза). 

24. Копие от сертификат, удостоверяващ постигането на 
съответствие с международнопризнати стандарти, свързани с 
въвеждане на системи за управление на качеството (при 
кандидатстване за достигане на съответствие с 
международнопризнати стандарти). 
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Документи за междинно и окончателно плащане 

Общи документи:  

 

25. Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти, 
отнасящи се до подпомаганите дейности, в т. ч. опазването на 
компонентите на околната среда, фитосанитарните изисквания, 
хуманното отношение към животните, ветеринарно-санитарните 
изисквания, безопасността на храните и фуражите, хигиената, 
безопасните условия на труд (Приложение № 6). 

26. Декларация от бенефициента на помощта за наличие или липса 
на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални 
и/или европейски програми. 

 

 



 
 

 
 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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