
Полета с данни Фондове, за които 

тези данни не се 

изискват

Резултат от проверката по договор № ……… Забележка/PrintScreen на системата

ДА/НЕ/НП/НП няма такова поле

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

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

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 (ССI)

Не се прилага за

ЕСФ и ЕФМДР

14. Сведение дали операцията е съвместен план за действие и общ 

идентификационен код (ССI)

Не се прилага за

ЕФМДР

15. Сведение дали операцията включва финансиране по инициативата 

за младежка заетост (ИМЗ)

Не се прилага за

ЕФРР, КФ 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

18. Валута на операцията

19. Общ идентификационен код (ССI) 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

21. Фонд или фондове, от които се предоставя подкрепа за операцията

22. Категория на съответния регион Не се прилага за

КФ и ЕФМДР

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, КФ и

ЕФМДР

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

ЕФМДР

Проверка за наличните полета с данни, изисквани по приложение III на ДРК (ЕС) № 480/2014 г.

Данни за категориите интервенции

Данни за операцията

Данни за бенефициера 



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

ЕФМДР

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 резултатите (3), 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 КФ

39. Мерна единица за всяка целева и базова стойност за резултатите.

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 КФ

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

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

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

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/ЕО (4), Директива 

2004/18/ЕО (5) (за строителство/предоставяне на услуги/доставки на 

стоки) или Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета (6)
56. Стойност на поръчката (договора), ако възлагането на поръчката 

се извършва по реда на Директива 2004/17/ЕО, Директива 2004/18/ЕО 

или Директива 2014/23/ЕС

Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на 

действителните разходи (във валутата, която се прилага за операцията)

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

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

прилага за операцията)

Данни за показателите



57. Допустими разходи, извършени и платени по договор, ако 

възлагането на поръчката за този договор се извършва по реда на 

Директива 2004/17/ЕО, Директива 2004/18/ЕО или Директива 

2014/23/ЕС

58. Използвана процедура за възлагане на поръчка, ако възлагането се 

извършва по реда на Директива 2004/17/ЕО, Директива 2004/18/ЕО 

или Директива 2014/23/ЕС

59. Име/наименование или единен идентификационен код на 

изпълнителя, ако възлагането на поръчката се извършва по реда на 

Директива 2004/17/ЕО, Директива 2004/18/ЕО или Директива 

2014/23/ЕС

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

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 

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 сума68. За всяка еднократна сума — договорената сума, посочена в 

документа, в който се определят условията за предоставяне на 

подкрепа

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 

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

79. Дата на подаване на всяко заявление за плащане, включващо 

допустими разходи по 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

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

Данни за възстановените суми от бенефициера

Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на 

единни ставки (във валутата, която се прилага за операцията)

Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на 

еднократни (общи) суми (във валутата, която се прилага за операцията)

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 



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 

плащане87. 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 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, КФ 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, КФ и

ЕФМДР

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 й (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 

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 
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 
96. Общ размер на отменените през счетоводната година допустими 

разходи по операцията — съгласно отчетите

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 — 

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 същия регламент през 

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

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, КФ и

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, КФ 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, КФ 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, КФ 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, КФ и

ЕФМДР

(1) Когато случаят се отнася до целта „Европейско териториално сътрудничество", в 

числото на бенефициерите се включват водещият бенефициер и другите бенефициери.

(2) В съответните случаи в числото на бенефициерите се включват и други организации, 

извършващи разходи по операцията, които се третират като извършени от бенефициера 
(3) За ЕСФ общите показатели за резултатите включват показателите, изложени в 

приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1304/2013.

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

Данни за отчетите, представени на Комисията по силата на член 138 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013 (в евро)



Европейски фонд за регионално развитие ЕФРР

Европейски социален фонд ЕСФ

Кохезионен фонд КФ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ЕЗФРСР

Европейски фонд за морско дело и рибарство ЕФМДР

(5) Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. 

относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за 

строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114).
(6) Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 

година. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

(4) Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. 

относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от 

възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и 


