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ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ ПО ЕСИФ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 

 

 

ПРОГРАМА 

 

2018 г. 

   

Ден 1 

  

10:00 – 11:30 Бюджет на ЕС. Многогодишна финансова рамка. Основни бюджетни 

принципи. Валидност на финансовите ангажименти (N+3). Кохезионна 

политика, ОСП и ОРП като част от бюджета на ЕС 

  

11:30 – 11:45 Кафе пауза 

  

11:45 – 13:15 Общо устройство и структура на публичните финанси в Република 

България. Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджет. Единна 

бюджетна класификация. 

Бюджетиране на средствата от ЕСИФ. Исторически преглед. Сметки за 

средства от ЕС на Национален фонд и ДФ Земеделие и консолидирана 

фискална програма. Средносрочна бюджетна прогноза, годишни 

разчети на сметките за средства от ЕС. 

  

13:15 – 14:15 Обяд 

  

14:15 – 15:45 Средносрочна бюджетна прогноза, годишни разчети на сметките за 

средства от ЕС. Особености на планирането на приходите и разходите. 

Основни участници в процеса. Връзка между бюджетния процес и 

процесите по верификация и сертификация и прогнозите за плащания 

към ЕК. Специфики на бюджетния процес от гледна точка на 

администрациите-бенефициенти и на органите за управление и контрол. 

  

15:45 – 16:00 Кафе пауза 

  

16:00 – 17:30 Счетоводно отчитане на средствата от ЕСИФ. 3 уч. часа  

Същност на средствата от ЕС като обект на счетоводно отчитане. 

Основни принципи при организиране на счетоводната отчетност. 

Връзка между счетоводното отчитане и изпълнението на бюджета чрез 

ЕБК. 

Методология и счетоводно отчитане на средствата от ЕСИФ от 

бюджетните организации – администриращи средствата от ЕСИФ - 

разплащателен орган, управляващ орган, междинно звено. 
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Ден 2 

 

 

10:00 – 11:30 Счетоводно отчитане на взаимоотношенията между бюджетните 

организации, администриращи средствата от ЕСИФ и бенефициентите 

по проектите. Методология и счетоводно отчитане на средствата от 

ЕСИФ от бенефициенти – бюджетни организации. Ключови изисквания 

на националната методология. Технология на отчетността и 

документирането. Одитна следа. 

Годишно счетоводно приключване. Уравняване на сметки. 

  

11:30 – 11:45 Кафе пауза 

  

11:45 – 13:15 Исторически преглед на развитието на понятието за допустимост. 

Нормативна рамка. Основни понятия и принципи. Общи и детайлни 

правила за допустимост. Устойчивост на разходите. 

Очаквания за развитие на правилата за допустимост през следващия 

програмен период. 

  

13:15 – 14:15 Обяд 

  

14:15 – 15:45 Специфични случаи на допустимост на разходите – финансови 

инструменти, лизинг, проекти, генериращи приход, ДДС. 

  

15:45 – 16:00 Кафе пауза 

  

16:00 – 17:30 Опростени форми за предоставяне на финансова подкрепа. Исторически 

преглед на развитието на приложението им. Нормативна рамка.  

Видове, общи принципи и специфични примери. Методики за 

определяне на размера на опростените разходи; 

Влияние на използването на опростените разходи върху процесите на 

усвояване на средствата от ЕСИФ. 

  

  

 

 

  


