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С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧЕНИЕ СТОПАНСКИ СЕКТОР.

ВХОД И ИЗХОД ОТ СИСТЕМАТА ИСУН 2020.

УПРАВЛЕНИЕ НА АСОЦИИРАНИ КЪМ ДОГОВОР 

ПРОФИЛИ.



Е-УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

➢ Чрез под-модул „Е-управление на проекти“ се управляват

процесите във връзка с подписания договор/издадената

заповед за предоставяне на БФП, а именно отчитане на

изпълнението, въвеждане на данни за процедури за

възлагане и сключени договори с изпълнители и

предоставяне на достъп за управление на проекта и

комуникация с останалите отговорни участници;

➢ Под-модулът е достъпен на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/Report



ВХОД С ПАРОЛА

➢ За да прегледате договор/заповед за БФП влезте в профила

си на оторизиран от бенефициента потребител.



ВХОД С ПАРОЛА

➢ Можете да влезете с парола, ако Вашият профил е на

ръководителя на проекта от страна на бенефициента;

➢ Този достъп се осъществява с помощта на потребителско

име и парола и е предназначен само за Ръководителя

на проекта от страна на бенефициента;

➢ Правата се предоставят от управляващия орган на

съответната оперативна програма, по която се финансира

договорът, след подаване на заявление по образец.



ВХОД С КОД ЗА ДОСТЪП

➢ Чрез входа с код за достъп Ръководителят на проекта от

страна на бенефициента има възможност да управлява

проекта, да извършва електронна комуникация с

управляващия орган, да предоставя права за достъп на

експертите за отчитане.



ВХОД С КОД ЗА ДОСТЪП

➢ Кодът за достъп е предназначен за експертите,

подпомагащи Ръководителя на проекта в отчитането и се

осъществява с помощта на потребителско име, номер на

договор и код за достъп.



ВХОД С КОД ЗА ДОСТЪП

➢ Права до различните документи се създават и управляват

от Ръководителя на проекта;

➢ Съответният експерт има възможност да разглежда договора

и неговите изменения, да следи комуникацията с

управляващия орган, да въвежда, редактира и чете

различните отчетни документи.

➢ Потребителят с код за достъп няма права да създава пакет

отчетни документи, нито да изпраща кореспонденция.



ИЗХОД ОТ СИСТЕМАТА

➢ За да се отпишете от профила изберете от менюто

„ПРОФИЛ“ команда „ИЗХОД“



УПРАВЛЕНИЕ НА АСОЦИИРАНИ КЪМ ДОГОВОР 
ПРОФИЛИ

➢ За да създадете код за достъп до досие на договор/заповед

за БФП влезте в профила си на „Бенефициент“ и от

основното меню изберете „Договори“.

➢ Изберете договора/заповедта, за който ще създавате код за

достъп от списъка с договори/заповеди, асоциирани към

Вашия профил.



УПРАВЛЕНИЕ НА АСОЦИИРАНИ КЪМ ДОГОВОР 
ПРОФИЛИ

➢ Системата ще визуализира детайлна информация за

избрания договор/заповед за БФП.



СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПОТРЕБИТЕЛ И 
ГЕНЕРИРАНЕ НА КОД ЗА ДОСТЪП

➢ Можете да създадете нов потребител, който да асоциирате с

избрания от Вас договор/заповед за БФП чрез избор на

бутон „Нов потребител”



УПРАВЛЕНИЕ НА АСОЦИИРАНИ КЪМ ДОГОВОР 
ПРОФИЛИ

➢ Отворете таб „Управление на потребители“. Системата

визуализира списък с потребители, асоциирани с избрания

договор/заповед за БФП.



УПРАВЛЕНИЕ НА АСОЦИИРАНИ КЪМ ДОГОВОР 
ПРОФИЛИ

➢ Във визуализираната форма за въвеждане на данни за

потребител попълнете:

- Потребителско име (имейл адрес);

- Собствено име и фамилия на потребителя

- Позиция.

➢ Изберете правата, които ще асоциирате към потребителя,

чрез маркиране на чек-бокс.

➢ Запазете промените и създайте записа с избор на бутон

„Добави“.

➢ Системата създава записа и генерира код с определени

права за достъп до досие на договор/заповед за БФП.



ПРОМЯНА НА ПРАВАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ 
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

➢ Можете да прегледате настоящите права на асоциираните

потребители чрез поставяне на курсора над бутон „Права“

или детайлен преглед на профила чрез избор на бутон

„Преглед“. За да промените съществуващите права

изберете бутон „Редакция”.



ПРОМЯНА НА ПРАВАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ 
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

➢ Системата предоставя форма за редакция на правата на

потребителя и съответно генерира код с определени права

за достъп до досие на договор/заповед за БФП.



ДЕАКТИВИРАНЕ НА КОД ЗА ДОСТЪП

➢ За да деактивирате код за достъп до досие на

договор/заповед за БФП влезте в профила си с права на

бенефициент. Отворете таб „Управление на

потребители“ на избрания от Вас договор/заповед за БФП.

➢ Системата визуализира списък с потребители, асоциирани с

избрания договор/заповед за БФП. Изберете бутон

„Редакция“ за профила, чийто код желаете да деактивирате.

➢ Системата визуализира детайлен преглед на профила за

избрания потребител. Кликнете с мишката върху бутон

„Активен“ към „Неактивен“



АКТИВИРАНЕ НА КОД ЗА ДОСТЪП

➢ За да активирате деактивиран код за достъп до досие на

договор/заповед за БФП влезте в профила си с права на

бенефициент.

➢ Отворете таб „Управление на потребители“ на избрания от

Вас договор/заповед за БФП.

➢ Системата визуализира списък с потребители, асоциирани

с избрания договор/заповед за БФП.

➢ Изберете бутон „Редакция“ за профила, чийто код желаете

да активирате отново.



АКТИВИРАНЕ НА КОД ЗА ДОСТЪП

➢ Системата визуализира детайлен преглед на профила за

избрания потребител.

➢ Кликнете с мишката върху бутон „Активен“ към „Неактивен“.



С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧЕНИЕ СТОПАНСКИ СЕКТОР.

Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ. 



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ За да въведете Процедура за избор на изпълнител или

сключени договори за изпълнение на проектна дейност/и

към досието на договора/заповедта за БФП изберете раздел

„Договор“ и активирайте команда „Нови процедури за

избор на изпълнител и сключени договори”



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ Следва да попълните исканата информация в генерираната

форма.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ В секция 1 „Юридически/Физически лица“ следва да

въведете данните на всички външни лица, свързани с

изпълнението на проекта, които ще издават

разходооправдателни документи или които са участници в

обединение/консорциум-изпълнители по проекта.

➢ В случай че не въведете някое юридическо лице в тази

секция, по-късно при попълване на информацията в

проведените процедури и на информацията в отчетни

документи, няма да може да го присъедините към

съответната процедура или разход.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ Въвеждайте дадено юридическо/физическо лице еднократно

в секция 1, независимо от това колко договора сте

сключили с него.

➢ При въвеждане на договор с изпълнител системата

позволява с едно юридическо/физическо лице да бъдат

асоциирани повече от 1 договори.

➢ При въвеждане на информацията за съответното

юридическо лице, системата дава възможност за

автоматично попълване на част от информацията

посредством връзката с Търговски регистър, Регистър

Булстат и регистъра на ЗЮЛНЦ.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ В секция 2 „Договори с изпълнители“ следва да

въведете информация относно всички сключени договори с

изпълнители по проекта.

➢ В секцията от падащото меню в полето „Изпълнител“ можете

да избирате единствено от въведените в Секция 1

„Юридически/Физически лица“.

➢ В случай че има подизпълнител/и и/или членове на

обединение, то това се посочва чрез съответния бутон и в

появилото се поле, той отново се избира от падащо меню и

се попълва цялата релевантна информация за него.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ Задължително следва да се обвърже договора със

съответните дейности и бюджетни редове от проекта, като

това ще е необходимо при последващото отчитане на

разходооправдателни документи.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ Задължително следва да прикачите и поне един документ в

полето „Прикачени документи“.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ В секция 2 въвеждайте единствено реално сключени

договори с избрани изпълнители.

➢ Ако сте извършили разходи без да има сключен договор

(налична е единствено фактура), за целите на отчитането е

необходимо изпълнителят да е наличен в секция 1

„Юридически/Физически лица“.

➢ При въвеждане на разходооправдателен документ във

Финансов отчет системата позволява, поле „Договор за

изпълнение/доставчик“ да остане непопълнено, ако договор

с изпълнител не е бил сключван.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ В Секция 3 „Процедури за избор на изпълнител и

сключени договори“ се попълва информация за всички

проведени процедури по проекта.

➢ Задължително следва да се въведе планирана дата на

обявяване и крайна дата за получаване на оферти. В случай

че датите все още не са ясни, то трябва да се въведат

ориентировъчни такива, като в последствие могат да бъдат

коригирани.

➢ Задължително е и въвеждането на обособена позиция. В

случай че такива по процедурата не се предвиждат, то в

наименование на обособената позиция се повтаря предмета

на процедурата.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ Полето „Сключен договор“ не е задължително. То се

попълва единствено ако има договор по процедурата.

➢ В случай че процедурата е от вида „Друго (по указание на

УО), то полето би могло да се остави и празно.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ В прикачени и публично прикачени документи се попълват

всички релевантни документи за процедурата. В

последствие те стават видими и за УО.

➢ В поле „Публични прикачени документи“ могат да се

прикачат документи единствено при избор на приложим

нормативен акт „ПМС“.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ При процедурите, обявени по реда на ЗОП не е възможно в

полето да се добавят файлове с документи, тъй като те са

предназначени само за оференти, които ще кандидатстват

чрез портала за електронно кандидатстване, раздел „Е-

тръжни процедури“.

➢ В случай че УО е въвел конкретни изисквания към типа и

формата на документите, които трябва да бъдат приложени

към процедурата за избор на изпълнител, то трябва да

изберете от падащо меню типа документ, който представяте,

да въведете допълнително описание и да прикачите

съответния файл.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ Ако управляващият орган изисква определени документи

задължително да бъдат приложени към процедурата или е

въвел ограничения за допустимите разширения, системата

ще изведе съобщение за допуснати грешки при попълване

на данните.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ След като сте избрали бутон „Продължи“ системата

извършва проверка на въведените данни. Ако системата не

открие допуснати грешки и/или предпоставки за възможни

грешки формулярът се зарежда в режим за преглед и

можете да промените статуса на документа на „приключен“

чрез избор на бутон „Приключи“.



ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ 
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

➢ При успешно приключване системата запазва данните,

визуализира съобщението „Процедури за избор на

изпълнител и сключени договори е приключен

успешно.“

➢ Въведената информация се класира в раздел 2 „Версии на

процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ в

досието на договора, а статусът се променя на „Актуален“ и

става видим за УО.

➢ Не можете да извършвате повече промени по записа в тази

версия.



ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА ЗА 
ВЪНШНО ВЪЗЛАГАНЕ

➢ За да въведете пакет тръжна документация към договор е

необходимо да има съществуваща процедура за избор на

изпълнител за външно възлагане по плана за избор на

изпълнител.

➢ В случай че последният запис е със статус „актуален“, то е

необходимо да създадете нова версия и да редактирате /

добавите информацията.

➢ Активирайте командата „Добави“ или „Редакция“ в секция 3

„Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“



ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА ЗА 
ВЪНШНО ВЪЗЛАГАНЕ

➢ Системата визуализира форма за въвеждане на данни за

процедура за избор на изпълнител.



ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА ЗА 
ВЪНШНО ВЪЗЛАГАНЕ

➢ В поле „Публични прикачени документи“ се прикачват

всички документи, които ще бъдат видими за

потенциалните оференти.

➢ Наличието на поне 1 прикачен документ в посочената

секция е едно от задължителните условия за обявяването на

съответната процедура в портала за електронно

кандидатстване (https://eumis2020.government.bg/), раздел

„Е-тръжни процедури“.



ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА ЗА 
ВЪНШНО ВЪЗЛАГАНЕ

➢ След като сте избрали бутон „Продължи“ системата

извършва проверка на въведените данни. Ако системата не

открие допуснати грешки и/или предпоставки за възможни

грешки след извършената проверка формулярът се зарежда

в режим за преглед и можете да промените статуса на

документа на „приключен“ чрез избор на бутон „Приключи“.



ПРЕГЛЕД НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И 
ПОЛУЧВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ВЪНШНО ВЪЗЛАГАНЕ

➢ За да може да получавате оферти по процедури за външно

възлагане е необходимо да сте изпълнили минимум

следните условия:

- Да сте добавили поне една обособена позиция при

създаване на записа за процедурата;

- Да сте прикачили поне 1 документ в секция „Публични

прикачени документи“;

- Да сте въвели краен срок за кандидатстване по

процедурата;



ПРЕГЛЕД НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И 
ПОЛУЧВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ВЪНШНО ВЪЗЛАГАНЕ

- Да бъде активирана отметка "Обявена процедура за външно

възлагане“;

- Да сте приключили въвеждането на информация и

„Версията на процедури за избор на изпълнител и сключени

договори“ да бъде със статус „Актуален“.

➢ При необходимост от деактивиране на въведена процедура

за външно възлагане е необходимо да активирате отметка

"Прекратена процедура за външно възлагане“.



ПРЕГЛЕД НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И 
ПОЛУЧВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ВЪНШНО ВЪЗЛАГАНЕ

➢ След като сте въвели записа за процедурата с избрания от

Вас брой обособени позиции в средата за отчитане на

бенефициента (https://eumis2020.government.bg/Report),

въвели сте краен срок за кандидатстване по процедурата,

прикачили сте поне 1 документ в секция „Публични

прикачени документи“, активирали сте отметка "Обявена

процедура за външно възлагане“ и текущата версия на

процедурите за избор на изпълнител и сключени договори“

е със статус „Актуален“ е възможно кандидатстването по

процедурата посредством портала за кандидатстване

(https://eumis2020.government.bg/)

https://eumis2020.government.bg/Report


ПРЕГЛЕД НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И 
ПОЛУЧВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ВЪНШНО ВЪЗЛАГАНЕ

➢ След обявяване на процедурата, корекции и допълнения

към нея не могат да се извършват. При необходимост от

добавяне на разяснение по получен по процедурата въпрос

или ако следва да се визуализира решение за прекратяване

на процедурата, посочените документи следва да се

прикачат към секция „Разяснения“.

➢ Всички оферти, които бъдат подадени през портала за

кандидатстване по отворената от Вас тръжна процедура ще

бъдат визуализирани в секция 4 „Подадени оферти“ от

досието на избрания от Вас договор/заповед за БФП.



ПРЕГЛЕД НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И 
ПОЛУЧВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ВЪНШНО ВЪЗЛАГАНЕ

➢ Бутон „Преглед“ се визуализира след изтичане на крайния

срок за подаване на оферти по съответната процедура, а

бенефициентът има достъп само до информация относно

подателя на съответната оферта.



ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

➢ За да въведете план за разходване на средства към

досието на договора/заповедта за БФП изберете раздел

„Договор“ и активирайте команда „НОВ ПЛАН ЗА

РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА“



ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

➢ Попълнете исканата информация в генерираната форма,

разпределени по тримесечие от изпълнението на договора и

по тип на разходите. Системата автоматично сумира

въведените стойности в раздела с обща стойност на

разходите.



ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

➢ След като сте избрали бутон „Продължи“ системата

извършва проверка на въведените данни. Ако системата не

открие допуснати грешки и/или предпоставки за възможни

грешки формулярът се зарежда в режим за преглед и

можете да промените статуса на документа на „приключен“

чрез избор на бутон „Приключи“;

➢ При успешно приключване системата запазва данните,

визуализира съобщението „План за разходване на

средствата е приключен успешно.“ Въведеният план се

класира в раздел 3 „Версии на план за разходване на

средствата“ в досието на договора.



С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧЕНИЕ СТОПАНСКИ СЕКТОР

ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ОТЧЕTНИ ДОКУМЕНТИ

➢ След като по договора е въведена поне една процедура за

избор на изпълнител или сключен договор за изпълнение на

проектна дейност/и можете да регистрирате нов пакет

отчетни документ.

➢ За създаване на пакет отчетни документи е необходимо

потребител с права на Ръководител на проект да го създаде,

като за целта от досието на договора/заповедта за БФП

изберете раздел „Отчетни документи“ и активирайте

команда „Нов пакет отчетни документи“.



ОТЧЕTНИ ДОКУМЕНТИ

➢ Въведете исканата информация във формата като

внимателно изберете от падащото меню комбинацията от

типовете документи, които ще се включват в изготвения от

Вас пакет отчетни документи.

➢ Пакетът отчетни документи могат да бъдат:

- Авансово искане за плащане;



ОТЧЕTНИ ДОКУМЕНТИ

- Технически отчет;

- Искане за плащане, технически отчет, финансов отчет;

- Искане за плащане и финансов отчет;

➢ В случай че типът на пакета документи е погрешно избран,

системата предоставя възможност за редакция чрез избор

на тип пакет отчетни документи от падащо меню.



ОТЧЕTНИ ДОКУМЕНТИ

➢ Може да попълните информация за мястото на съхранение

на документите, както и друга регистрация, ако се прилага

при отчитането.

➢ Не се изисква попълване на отчетен период за целия пакет

документи.

➢ Начална и крайна дата на периода на отчитане се попълва

само за всеки отделен елемент от пакета - технически

отчет, финансов отчет и искане за плащане.

➢ След като се уверите, че сте попълнили данните коректно,

изберете команда „Добави”



ОТЧЕTНИ ДОКУМЕНТИ

➢ Системата създава нов запис на пакет отчетни документи в

режим „Чернова“ като предоставя възможност за:



ОТЧЕTНИ ДОКУМЕНТИ

➢ Ако при създаване на нов пакет отчетни документи желаете

да заредите информация от предходно подаден пакет

отчетни документи е необходимо да изберете команда

„Копирай“



ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

➢ За да въведете Технически отчет към пакет отчетни

документи изберете команда „Добави“ срещу полето

„Технически отчет“.



ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

➢ Системата визуализира форма за въвеждане на данни в

техническия отчет, разделена на секции.



ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

➢ След като сте избрали бутон „Продължи“ системата

извършва проверка на въведените данни. Ако системата не

открие допуснати грешки и/или предпоставки за възможни

грешки след извършената проверка формулярът се зарежда

в режим за преглед и можете да промените статуса на

документа на „приключен“ чрез избор на бутон „Приключи“.

➢ При успешно приключване системата запазва данните,

визуализира съобщението „Техническият отчет е приключен

успешно.“.



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

➢ За да въведете Финансов отчет към пакет отчетни документи

изберете команда „Добави“ срещу полето „Финансов отчет“



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

➢ Системата визуализира форма за въвеждане на данни във

финансовия отчет, разделена на секции, която включва:

- Общи данни;

- Опис–документи;

- Приходи;

- Отчет по финансовия инструмент - приложим единствено в

случай на отчитане на проект, включващ финансови

инструменти.

➢ При успешно приключване системата запазва данните,

визуализира съобщението „Финансовият отчет е приключен

успешно.“



ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ ПАКЕТ ОТЧЕТНИ 
ДОКУМЕНТИ

➢ Искането за плащане се въвежда след като се попълни

финансовия и техническия отчет.

➢ За да въведете искане за плащане към пакет отчетни

документи изберете команда „Добави“ срещу полето

„Искане за плащане”.



ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ ПАКЕТ ОТЧЕТНИ 
ДОКУМЕНТИ

➢ Изберете типа на искането за плащане:

- Авансово;

- Авансово, подлежащо на верификация съгласно чл. 131

от Регламент ЕС 1303/2013;

- Междинно;

- Окончателно.

➢ Ако избирате авансово искане за плащане, предварително

следва да уточните с УО кой вид следва да изберете, тъй

като при некоректен избор на тип на плащането, УО ще го

върне за корекция.



ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ ПАКЕТ ОТЧЕТНИ 
ДОКУМЕНТИ

➢ При въвеждане на стойностите в искането за плащане има

възможност общата стойност на отчетените разходи, както и

общата стойност на отчетените разходи да бъдат заредени

от финансовия отчет посредством бутона „Зареди от

финансов отчет“.

➢ Системата извежда съответните стойности, като след

въвеждане на сумата на искането за плащане автоматично

го намалява със сумата на отчетените приходи.

➢ Задължително следва да бъде прикачен поне един

документ към формуляра на искане за плащане.



ИЗПРАЩАНЕ НА ПАКЕТ ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ

➢ След като всички документи от пакета отчетни документи са

въведени и успешно приключени системата предоставя

възможност за изпращане на изготвения пакет.

➢ За целта от раздел „Отчетни документи“ от досието

на договора изберете изготвения от Вас пакет от списъка и

посочете команда „Изпращане“.



За контакти:

Адрес: 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, 

Електронна поща: mig.radomir@gmail.com

Интернет страница на МИГ: http://www.migradomir.org/ 

Тел: 0890/ 42 10 20

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


