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НОРМАТИВНА РАМКА

РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли
2006 година относно определянето на общи
разпоредби за Европейския регионален фонд, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) No 1698/2005 от 20 
септември 2005 за подкрепа на развитието на
селските райони чрез Европейския селскостопански
фонд за развитие на селските райони /ЕСФРСР/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 21 МАРТ 2007 Г. ЗА
ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА
ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ
ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ
ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г.



ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТИ ПО ОП

ГРАНТ
СОБСТВЕНО УЧАСТИЕ



ГРАНТ
РАЗМЕР НА ГРАНТОВОТО ФИНАНСИРАНЕ –
ОТ 75 до 100% от допустимите разходи по
проекта
ПРЕФИНАНСИРАНЕ – до 35% от държавната
помощ по смисъла на член 87 от Договора за
създаване на ЕС – член 78, т.2 от РЕЛАМЕНТ
1083/2006
Междинни плащания – до 95%, чрез отчитане
на разходни документи и отчет за напредъка
на проекта
ПЛАЩАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНОТО САЛДО –
след приключване и отчитане изпълнението
на проекта



СОБСТВЕНО УЧАСТИЕ
РАЗМЕР – до 25% от допустимите
разходи
– ПАРИЧЕН РЕСУРС
– ПРИНОС В НАТУРА - предоставяне на
земя или недвижим имот, снабдяване с
материали, изследователска или
професионална дейност или неплатен
доброволен труд (не се допуска при
мерките за финансов инженеринг)

– АМОРТИЗАЦИИ
– РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ – до 10% от допустимите
разходи



ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ

Безлихвени заеми от централния бюджет за
финансиране на разходи до възстановяването им по
одобрени проекти по програми, съфинансирани от
Европейския съюз, съгл. чл.34, ал.(1), т.8. от Закона за
общинските бюджети
Резерв за неотложни и непредвидени разходи на
общината, формиран съгл. чл. 14 от Закона за
общинските бюджети и общинските наредби
Извънбюджетни средства - дарения, завещания, 
местен референдум и други средства, предоставени
от физически и юридически лица и организации, съгл. 
Глава 9 от Закона за общинските бюджети
Публично-частно партньорство
Заемни средства от финансови институции
Целева субсидия от централния бюджет – до 15% от
допустимите разходи по проекта



ПОДГОТОВКА ЗА УСПЕШНО
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ по ОП

Запознаване с нормативната рамка
Актуализация на допустимите разходи
по проектите
Актуализация на общинския план за
развитие за периода 2007-2013 г. в
частта “Източници за финансиране”
Създаване/увеличаване на Фонд
“Резервен” към общинския бюджет
Създаване на информационна банка
“Партньори”
Поемане на дългосрочен общински
дълг с голям гратисен период


