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изчисление на анализа разходи-ползи при различните инвестиционни проекти. Всеки проект, 
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А. АДРЕСИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПРАВКА 

A.1. Институция, отговаряща за формуляра (Управляващ орган или  
Междинно звено) 

A.1.1.    Име:     ................................................................................ 

A.1.2. Адрес:    ................................................................................ 

A.1.3. Лице за контакти:  ................................................................................ 

A.1.4. Телефон:    ................................................................................ 

A.1.5. Телекс/ факс:   ................................................................................ 

A.1.6. Е-mail:    ................................................................................ 

A.2. Организация, отговаряща за изпълнението на проекта (Бенефициент) 
 

A.2.1. Име:     ................................................................................ 

A.2.2. Адрес:    ................................................................................ 

A.2.3. Лице за контакти:  ................................................................................ 

A.2.4. Телефон:    ................................................................................ 

A.2.5. Телекс/ факс:   ................................................................................ 

A.2.6. Е-mail:    ................................................................................ 
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Б.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПРОЕКТА 
Б.1. Наименование 

Б.1.1 Име на проекта / фаза на проекта: 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Б.2. Категоризация на дейността по проекта1

Б.2.1.  Код на приоритета    Код  Процент 
           Код Процент 

Б.2.2.  Код за формата на финансиране  Код 

Б.2.3.  Код на региона     Код 

Б.2.4. Код за икономическата дейност2  Код Процент 
          Код Процент 

Б.2.5. Идентификационен код 3                           Код 

Б.2.6. Код за местоположение населено място (NUTS/LAU)4 Код  

Б.3. Съвместимост и съответствие с Оперативната програма 

Б.3.1. Наименование на Оперативната програма:  

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Б.3.2. Единен идентификационен код (ЕИК) в Оперативната програма 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Б.3.3. Решение на Общността (номер и дата):  

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Б.3.4. Фонд 

ЕФРР    Кохезионен  фонд   

Б.3.5. Наименование на основната приоритетна област в която се развива 
дейността 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

                           

1  Анекс II към Регламент на Комисията, в случай че не са предвидени други положения. 

2  Ако проектът обхваща  повече от една  икономическа дейност, може да се посочат няколко кода. В този 
случай се посочва процентния дял на всеки код, като сумата не трябва да превишава  100%. 

3  4 - цифрен код по класификацията NACE-Rev.1: 
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html  

4  Кодове по NUTS: Използвайте най-подробния и релевантен NUTS код.  Ако проектът засяга няколко 
отделни района от ниво NUTS / LAU 2, помислете за посочване на код за ниво NUTS / LAU1 или по-високо. 
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html. 
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Б.4. Описание на проекта  
Б.4.1. Описание на проекта (или фазата на проекта): 

а) Опишете проекта (или фазата от проекта). 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

б) Когато проектът представлява фаза от по-голям проект, опишете предвижданите 
фази на реализация (разяснете дали фазите са технически и финансово независими). 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

в) Какви критерии са използвани при разделянето на проекта на фази?  

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Б.4.2. Техническо описание на инфраструктурната инвестиция 

а) Опишете предвижданата инфраструктура и работите, за които се иска 
финансиране, като посочите основните характеристики и компоненти.  

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

б) Посочете основните показатели за измерване на получените резултати и 
количествените измерения на работите: 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

в) Основни ползватели на инфраструктурата (кои целеви групи ще бъдат 
обслужвани, посочете  количествени измерения): 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

       г) Предвижда ли се публично-частно партньорство(ПЧП) при изграждане на 
инфраструктурата 

Да    Не   

Ако отговорът е Да, опишете формата на ПЧП (т.е. процедурата за избор на частен 
партньор, структура на ПЧП, договорености относно собствеността на инфраструктурата, 
договорености относно разпределението на риска и т.н.):  

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

д) Посочете как ще се управлява инфраструктурата след приключване на проекта 
(напр. публично управление, концесия, друга форма на ПЧП) 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

е) Ако проектът е част от транс-гранична мярка, в тази мярка участват ли две или 
повече държави-членки ? 

Да    Не   

Ако отговорът е Да, посочете мярката: 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

ж) Проектът представлява ли част от транс-европейска мрежа, договорена от 
Общността? 

Да    Не   
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ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Б.5. Цели на проекта 

Б.5.1. Налична инфраструктура и ефект от проекта 
Посочете степента на развитие на съответната инфраструктура  в региона (регионите), 
направете сравнение с нивото на инфраструктурно осигуряване, предвидено за целевата 
20… година (според съответните стратегии или национални/регионални планове, ако 
случаят е такъв). Посочете предвиждания принос на проекта за изпълнение на  
стратегическите/планови цели.  Опишете потенциалните тесни места или други проблеми, 
които трябва да бъдат решени. 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Б.5.2. Социално-икономически цели 

Посочете общите и конкретни социално-икономически цели на проекта. 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Б.5.3. Принос за изпълнение на Оперативната програма  

Опишете как проектът допринася за изпълнение на приоритетите от Оперативната 
програма (посочете количествени показатели) 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

 
B.   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА ЗА ПРИЛОЖИМОСТ 

B.1. Анализ на търсенето (нуждите) и предлагането (алтернативни 
възможности за осигуряване на съответната услуга) 

Представете в резюмиран вид резултатите от анализа на търсенето, включително 
прогнози за интензивността на използване при приключване и за ръста на 
търсенето. 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

B.2. Разгледани възможности 
Посочете алтернативните възможности, разгледани при проучванията за 
приложимост. 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

B.3. Резюме на основните изводи от проучванията за приложимост 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Дайте точни данни за помощта от ЕФРР, Кохезионния фонд, ИСПА или други 
източници на Общността, ако такава има или е имало при финансиране на 
проучванията за приложимост. 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 
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Г. РАБОТНА ПРОГРАМА 

Г.1.  Работна програма за осъществяване на проекта 

В таблицата опишете графика за развитие на целия проект. 

В таблицата се предвижда отделно поле за всеки договор и за всяка фаза. Когато 
формулярът се отнася за фаза от проект, в таблицата ясно се посочва за кои  
елементи от целия проект се кандидатства за финансиране с този формуляр: 

 Дата на 
започване 

(А) 

Дата на 
приключване  

(Б) 

1. Проучвания за приложимост: дд/мм/гггг дд/мм/гггг 

2. Анализ на разходите и ползите (вкл. 
финансов анализ): 

дд/мм/гггг дд/мм/гггг 

3. Оценка на въздействието върху 
околната среда: 

дд/мм/гггг дд/мм/гггг 

4. Пред-проектни проучвания: дд/мм/гггг дд/мм/гггг 

5. Изготвяне на тръжни документи: дд/мм/гггг дд/мм/гггг 

6. Очаквана дата на обявяване на търга 
(търговете): 

дд/мм/гггг  

7. Закупуване/придобиване на земи: дд/мм/гггг дд/мм/гггг 

8. Фаза на строителство / договор за 
СМР: 

дд/мм/гггг дд/мм/гггг 

9. Фаза  на експлоатация: дд/мм/гггг  
         Приложете обобщен времеви график на основните категории работи ( Гант. диаграма).  

Г.2. Развитие  на проекта 

Описание на времевия график на проекта (Г.1) като техническо и финансово 
изпълнение, както и изпълнението на проекта към момента по следните показатели: 

Г.2.1. Технически (проучвания за приложимост и др.): 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Г.2.2. Административни (разрешителни, ОВОС, закупуване/ придобиване на 
земи, обявени търгове и други) 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Г.2.3. Финансови (решения за поемане на ангажимент  по отношение на 
националните публични разходи,кандидатстване за заеми и 
безвъзмездна помощ (грант) и др. – дайте информация за справка): 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 
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Г.2.4. Ако проектът вече е стартирал, посочете състоянието към момента: 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 
 

Д. АНАЛИЗ “РАЗХОДИ - ПОЛЗИ” (АРП) 
Настоящият раздел се разработва  по Методиката за извършване на анализ разходи-ползи за 
инвестиционни проекти. В допълнение към предоставената по-долу обобщена информация към 
формуляра  като Приложение II се прикрепва и пълния текст на анализа разходи – ползи. 

Д.1. Финансов анализ 

Кратко резюме на основните елементи от финансовата част на Анализа „Разходи – ползи” 

Д.1.1. Кратко описание на методиката и възприетите специфични 
предпоставки 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Д.1.2.  Основни елементи и параметри, използвани във финансовия анализ 

  
Основни елементи и параметри 

Стойност 
( без 

дисконтиране) 
Лева 

Дисконтирана 
стойност  

( настояща стойност) 

Лева 

1 Изчислителен период (години)  

2 
Финансово намаление/ дисконтова 
норма (%)5 (реална или номинална) 

 

3 Общо инвестиционни разходи (без дисконтиране)    
4 Общо инвестиционни разходи (дисконтирани)    
5 Остатъчна стойност (без дисконтиране)    
6 Остатъчна стойност (дисконтирана)    
7 Приходи (дисконтирани)    
8 Оперативни разходи (дисконтирани)    

9 
Нетен приход (дисконтиран) 
= приходи – оперативни разходи + остатъчна 
стойност                     (9)= (7) – (8) + (6) 

 
 

10 
Приемливи разходи   
= инвестиционни разходи – нетен приход 
(дисконтиран)                (10)= (4) – (9)  

 
 

11 
Степен на финансова 
необвързаност (%)  
                                    (11)=  (10) / (4) 

 

[Разходите и приходите се посочват  без ДДС] 
 

 

                           

5  Да се посочи дали нормата е реална,  или е номинална.  Ако финансовият анализ е извършен на 
база постоянни цени, трябва да се използва финансова сконтова норма в реално изражение. Ако 
финансовият анализ е извършен на база текущи цени, трябва да се използва сконтова норма в 
номинално изражение. 

             За периода 2007-2013 г. може да се приеме реална дисконтова норма в размер на 5%. 
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Д.1.3. Основни резултати от финансовия анализ 
 

  Без помощ  
(ЕФРР/КФ) 

С помощ 
(ЕФРР/КФ) 

  А Б 
1. Финансова норма на възвращаемост  (ФНВ) (%)   

 2. Нетна настояща стойност (ННС) лева   

 
Д.1.4.Приходи, генерирани през жизнения цикъл на проекта 

Ако се очаква проектът да генерира финансови приходи чрез събиране на такси от 
потребителите, посочете подробности за тези такси (вид и размер на таксите, 
принципи, въз основа на които са определени таксите). 

а) Таксите покриват ли оперативните разходи и амортизациите на проекта? 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

 

б) Предвиждат ли се различни такси за различните категории потребители на 
инфраструктурата? 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

 

в) Таксите пропорционални ли са на:  

1. Използването на проекта/реалното потребление? 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

2. Замърсяването, причинявано от потребителите? 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Ако не се предвиждат такси, как ще се покриват оперативните разходи и разходите 
за поддръжка? 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

 

Д.2. Социално-икономически анализ 

 

Д.2.1. Опишете накратко методиката (основни допускания направени при 
оценката на разходите и ползите) и основните констатации от 
социално-икономическия анализ:  

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 
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Д.2.2. Посочете данни за основните икономически разходи и ползи, 
установени при анализа, като посочите съответните  стойности: 

 

Ползи  
Единична  
стойност  

 (ако  има  такава)  

Обща  
стойност  

(  дисконтирана)   
Лева  

% от  общите  
ползи  

    
    

 

Разходи  
Единична  
стойност  

 (ако  има  такава) 

Обща  
стойност  

(дисконтирана)   
Лева  

% от  общите  
ползи  

    
    

… … … … 
 

Д.2.3.  Основни показатели на икономическия анализ 

Основни параметри и показатели Стойности 

1. Икономическа възвръщаемост (%)  

2. Икономическа нетна настояща стойност (в лева)  

3. Съотношение  ползи - разходи  

 

Д.2.4. Ефект на проекта върху заетостта 

Посочете ориентировъчен брой на новосъздадените работни места, изразен в 
еквивалент на целодневна заетост (ЕЦЗ) 

Брой на пряко създадените 
работни места: 

Брой  
(ЕЦЗ) 

 

Средна продължителност 
на заетостта в месеци 

 (А) (Б) 
1. По време на строителството 

на проекта  
  

2. По време на  експлоатацията   
Заб: При публичните инфраструктурни инвестиции не се изискват данни за непряко създадените 
или закрити работни места. 

Д.2.5. Посочете основните ползи и разходи, които не подлежат на 
количествено определяне или остойностяване: 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Д.3. Анализ на чувствителността и риска 

Д.3.1.  Кратко описание на методиката и резюме на резултатите 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Д.3.2.  Анализ на чувствителността  
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Посочете процентната промяна, приложена към изследваните променливи: ....%.  

Посочете очаквания ефект на финансовите и икономическите показатели върху 
резултатите. 

 

Изследвана 
променлива 

Промяна на 
финансовата 
норма на 

възвращаемост 

Промяна на 
финансовата 

нетна настояща 
стойност 

Промяна на 
икономическата 

норма на 
възвращаемост 

Промяна на 
икономическата 
нетна настояща 

стойност 

     

     

 

Кои променливи са определени като критични? Посочете кои критерии са 
използвани. 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

   При какви стойности на критичните променливи настъпва обрат? 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Д.3.3.  Анализ на риска  

Оценете прогнозното разпределение на индексите за икономическа и финансова 
резултатност на проекта. Представете съответната статистическа информация 
(очаквани стойности, стандартно отклонение) 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 
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Е. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
Е.1. По какъв начин проектът: 

а) допринася за осъществяване на целите за устойчива околна среда (Европейската 
политика за промяна на климата, спиране загубата на биологичното разнообразие, 
други) 

б) спазва принципите за превантивно действие и приоритетно отстраняване на 
екологичните щети при източника 

в) спазва принципа "Замърсителят плаща" 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Е.2. Съгласуване с екологичните институции 
Проектът съгласуван ли е с екологичните институции, които биха имали отношение 
към него по силата на специфичните им отговорности? 

Да    Не   

Ако отговорът е Да, посочете имена и адреси и дайте разяснение относно 
правомощията на съответната институция:  

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Ако отговорът е Не, посочете причините: 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Е.3. Оценка на въздействието върху околната среда 

Е.3.1. Инвестиционно разрешение6

Е.3.1.1. Дадено ли е вече инвестиционно разрешение за проекта?  

Да    Не   

Е.3.1.2. Ако отговорът е Да, посочете на коя дата 

DD/MM/YYYY 

Е.3.1.3. Ако отговорът е Не, посочете датата, на която е внесен формулярът 
за инвестиционно разрешение? 

DD/MM/YYYY 

Е.3.1.4. До коя дата се очаква окончателното решение?  

DD/MM/YYYY 

                           

6  "Инвестиционно разрешение" означава решение на компетентната (национална) институция 
или институции, които издават на инвеститора право да пристъпи към изпълнение на 
проекта. 
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Е.3.1.5. Посочете компетентната институция(и), които са издали или ще 
издадат инвестиционното разрешение  

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Е.3.2. Приложение на директива 85/337/ЕЕС за оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС)7

Е.3.2.1. Представлява ли проектът инвестиция от клас по: 

 Анекс I от Директивата (премини към въпрос Е3.2.2) 

 Анекс II от Директивата (премини към въпрос Е.3.2.3) 

 нито един от двата анекса  (премини към въпрос Е.3.3) 

Е.3.2.2. Ако проектът представлява инвестиция по Анекс I на Директивата, 
приложете следните документи: 

а) информацията, посочена в член 9 (1) от Директивата  

б) резюме на не-техническата част9 от изготвената за проекта Оценка 
на въздействието върху околната среда;  

в) информация относно проведените консултации с екологичните 
власти, заинтересованата общественост и, ако случаят е такъв, с други 
държави-членки. 

Е.3.2.3. Ако проектът представлява инвестиция по Анекс IІ от Директивата, 
извършена ли е оценка на въздействието върху околната среда за целите на 
проекта? 

 Да  
(в този случай приложете необходимите документи, посочени 
в т. 2.2) 

 Не  
(в този случай обяснете причините и посочете праговите 
стойности, критериите или извършените проучвания конкретно 
за случая, на чиято база е направено заключението, че проектът 
няма да окаже значително въздействие върху околната среда): 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

 
 

                           

7       Относно оценката на ефекта от някои публични и частни проекти върху околната среда 
("Директивата за ОВОС”), ОВ L 175, 5.7.1985, последно изменение  2003/35/EC, ОВ L 156, 
25.6.2003. 

 13



Е.3.3. Приложение на директивата  за Стратегическа  оценка на околната 
среда8  2001/42/EC (директивата СООС) 

Е.3.3.1. Произтича ли проектът от план или програма, попадащ(а) в 
приложното поле на директивата за стратегическа оценка на околната среда 
(СООС)? 

 НЕ – в този случай дайте кратко обяснение: 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

 ДА – в този случай, за да се прецени дали е взето в предвид по-
широкото потенциално нарастващо влияние на проекта, 
представете не-техническото резюме9 на Екологичния доклад, 
изготвен за плана или програмата, като дадете връзка към 
резюмето през Интернет или приложите електронно копие на 
същото. 

 

Е.4. ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ ОТ МРЕЖА 
НАТУРА 2000  

Е.4.1. Има ли вероятност проектът да окаже съществено негативно 
въздействие върху обектите,  включени или предвидени за включване в 
мрежата НАТУРА 2000? 

 Да, в който случай: 

(1) Приложете резюме на заключенията от оценката, направена 
в съответствие с член 6 (3) от Директива 92/43/ЕЕС10  

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

(2) Ако по смисъла на член 6 (4) са необходими мерки за 
компенсация, приложете копие от формуляра “Информация 
за проектите, които могат да окажат съществено 
отрицателно въздействие върху обектите от мрежата 
НАТУРА 2000”, и са съобщени на Комисията (Генерална 
Дирекция Околна среда) в съответствие с Директива 
92/43/ЕЕС11”. 

 Не, в този случай приложете попълнена от компетентния орган 
декларация по образеца, даден в Приложение I. 

                           

8        Директива 2001/42/EC на Европейския парламент и Съвета от 27 юни 2001 за оценката на 
въздействието на определени планове и програми  върху околната среда, ОВ L 197 от 
21.07.2001. 

9             Изготвен е в съответствие с Анекс I (j) от Директива 2001/42/EC. 

10           Официален вестник L 206 от 22.07.92. 

11          Документ 99/7 -2-ро преработено издание, одобрен от Комисията по местообитанията 
(съставен от представители на държавите-членки в съответствие с Директива 92/43/EEC) на 
заседанието й, проведено от  04.10.1999г. 
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Е.5. Допълнителни интеграционни мерки във връзка с околната среда  
Предвижда ли проектът, други интеграционни мерки във връзка с околната среда в 
допълнение към  Оценката за въздействието върху околната среда (например 
екологичен одит, действия по управление на околната среда, специфичен мониторинг 
на околната среда)? 

Да    Не   

Ако отговорът е Да, посочете ги:  

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

 

Е.6.  Разходи за мерките, предприети във връзка с коригирането на 
негативното въздействие върху околната среда 

Ако мерките за намаляване и/или компенсиране на негативното  въздействие върху 
околната среда са включени в общите разходи, посочете относителния дял на разходите 
за тези мерки 

%  

Обяснете накратко:   

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

Е.7.  За проекти в областта на водите, отпадъчните води и твърдите 
отпадъци: 

Посочете дали проектът е съобразен със секторен/интегриран план и/или програма, 
свързани с изпълнението на политиката  на Общността или със законодателството в 
тези области: 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 15



Ж.  ОБОСНОВКА ПРИ ПУБЛИЧНО СЪФИНАНСИРАНЕ12

Социално-икономическият анализ, поместен по-горе, предоставя информация за вътрешната норма на 
възвръщаемост на проекта. Финансовият анализ демонстрира непокритата разлика във финансирането, 
както и ефекта на помощта от Общността върху финансовата стабилност на проекта. Допълнете тази 
информация със следните елементи: 

Ж.1. Конкуренция 

Ж.1.1. Обвързан ли е инвестиционният проект с получаването на държавна 
помощ по смисъла на Закона за държавните помощи? 

 

Да    Не   

Ж.1.2. За конкретния случай на държавна помощ изисква ли се процедура за 
уведомяване по реда на Закона за държавните помощи? 

 

Да    Не   

Моля представете обяснение  - държавна помощ, подлежаща на уведомяване пред 
Европейската комисия; минимална помощ; помощ, попадаща в обхвата на групово 
изключване; помощ предоставена по вече одобрена схема за подпомагане). Спазена ли 
е съответната приложима процедура и на какъв етап е уведомлението? 

Ж.1.3. Ако помощта подлежи на уведомяване, то одобрена ли е от 
компетентния орган? 

Да    Не   

Ако отговорът е Да, моля посочете дата и номер на решението, получено по реда на 
Закона за държавните помощи. Ако помощта попада в обхвата на груповите 
изключения, моля посочете спазена ли е процедурата по уведомяване и посочете 
съответния регистрационен номер). 

Ж.1.4. Какъв е размерът на одобрената помощ и на приемливите разходи по 
проекта, съществува ли възможност за кумулиране на помощта с помощ по други 
схеми и/или от други източници? 

Ж.1.5. В таблицата по-долу посочете размера на помощта; ако държавната 
помощ е одобрена, посочете номера на мярката за държава помощ и номера/датата 
на писмото за одобрение; ако държавната помощ е предмет на групово 
освобождаване, посочете съответния регистрационен номер; ако помощта е 
нотифицирана и е в процес на разглеждане,  посочете номера на мярката за 
държавна помощ. 

                           
12 Попълването на тази секция не замества изискването за уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от ДЕО и 
по реда на Закона за държавните помощи. Одобрението  на проекта за финансиране не представлява 
автоматично разрешаване на помощта по този закон, респективно не задължава от задължението за 
изчакване до произнасяне на компетентния орган. 
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Източници на помощ (местни, 
регионални, национални и от 

Общността): 

Размер на 
помощта в 

лева 

Номер на мярката 
за  държавна 

помощ/ 
регистрационен 
номер за групово 
освободена помощ

Номер и дата  на 
писмото за 
одобрение 

Одобрена схема за помощ, 
одобрена индивидуална помощ 
или помощ, попадаща в обхвата 
на регламент за групово 
освобождаване: 
 ………………………….. 
 ………………………….. 

   

Нотификация в процес на 
разглеждане от Европейската 
комисия (индивидуална помощ 
или помощ по схема): 
 ………………………….. 
 ………………………….. 

   

Нотификация в процес на 
подготовка (индивидуална 
помощ или помощ по схема): 
 ………………………….. 
 ………………………….. 

   

Общ размер на отпуснатите 
помощи 

   

Общи разходи по инвестиционния 
проект 

   

 

Ж.2. Значение на помощта от Общността за изпълнението на проекта   
За всеки положителен отговор дайте подробна информация: 
Може ли да се каже, че помощта от Общността: 

а) ще ускори изпълнението на проекта? 

Да    Не   

б) ще е от съществено значение за изпълнението на проекта? 

Да    Не   

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

З.  ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
Сумата по решението и другата финансова информация в този раздел (общи или 
публични разходи) трябва да са обвързани с процента за съ-финансиране по 
приоритетното направление. В случаите, когато разходите от частни организации не са 
приемливи за финансиране по приоритетното направление, те се изключват от 
приемливите разходи, а когато частните разходи са приемливи, те могат да бъдат 
включени. 
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З.1. Разбивка на разходите 

 
Наименование 

ОБЩО РАЗХОДИ  
ПО ПРОЕКТА 

(А) 

НЕПРИЕМЛИВИ 
РАЗХОДИ13

(Б) 

ПРИЕМЛИВИ 
РАЗХОДИ 

(В)=(А) - (Б) 
 Лева Лева Лева 

1. Разходи за планиране и 
проектиране  

   

2. Закупуване на земи    
3. Строителство и изграждане    
4. Машини и съоръжения     
5. Непредвидени разходи14    
6. Ценова корекция (ако е 

приложимо)15 
   

7. Техническа помощ    
8. Публичност    
9. Надзор по време на 

строителството 
   

10.  Междинна сума    
11. (ДДС16)    
12. ОБЩО    

 

З.2. Общ размер на планираните ресурси и планирано участие на Фондовете 
Степента на финансова необвързаност посочена в Раздел Д.1.2.  трябва да се приложи към 
приемливите разходи, за да се изчисли "сумата, за която се отнася процентът съ-
финансиране по приоритетното направление" (член 41 (2) от Регламент на Съвета (ЕС) № 
1083/2006). После тя се умножава с процента съ-финансиране по приоритетното 
направление, за да се определи участието на Общността. 
 

                           

13  В неприемливите разходи се включват (i) разходите , направени  извън периода, подлежащ за 
финансиране, (ii) разходи,  неприемливи за финансиране по смисъла на националното 
законодателство (член 56(4) от Регламента на Съвета 1083/2006), (iii) други разходи, които не 
са представени за съ-финансиране.  
Заб: Дата за приемливост на разходите е датата на получаване на  съответната оперативна 
програма или документ за кандидатстване по единична програма в Комисията, или 1 януари 
2007, в зависимост от това, коя от двете дати е по-ранна. 

14  Общият размер на непредвидените разходи не може да надвишава 10% от общите 
инвестиционни разходи след приспадане на непредвидените. Тези непредвидени разходи могат 
да бъдат включени в общата сума на приемливите разходи, използвана за изчисляване 
финансовото участие на фондовете . 

15  В съответните случаи, ценова корекция може да бъде предвидена за покриване на очакваната 
инфлация, ако приемливите разходи са изразени в постоянни цени. 

16  В случаите, когато ДДС подлежи на финансиране, дайте обосновка.. 
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З.2.1. Изчисляване участието от страна  на Общността 

№ Наименование Стойност 

1.  Приемливи разходи (без дисконтиране)  
(Раздел З.1.12(В))                                                                   (в лева)  

2.  Степен на финансова не обвързаност  = (Д.1.2.11)                    (%)  

3.  

Сума по решение, т.е. "сумата, за която се отнася процентът на 
съ-финансиране по приоритетното направление"  
(член 41 (2)) на Регламент 1083/2006  
(3)= (1)*(2) (при съблюдаване тавана на публичното участие 
съгласно правилата за държавните помощи)                      (в лева) 

 

4.  Процент на съ-финансиране по приоритетното направление  (%)  

5.  Участие на Общността = (3)*(4)                                          (в лева)  

 

З.2.2. Източници на съ-финансиране 

В съответствие с резултатите от изчисляването на финансовата необвързаност (ако има 
такава), общият размер на инвестиционните разходи по проекта ще бъде покрит от 
следните източници: 

Източник за покриване на общите инвестиционни разходи (Лева) 
 От които 

 (за 
информация)

Инвестиционни 
разходи – общо 

 
[З.1.12.(А)] 

Помощ от 
Общността  

 
[З.2.1.5] 

Национално 
публично 

участие (или 
еквивалентно ) 

Национално 
частно 
участие 

Други 
източници 
(посочете) 

 Заеми от 
ЕИБ/ЕИФ 

а)= б)+в)+г)+д) б) в) г) д)  е) 

       

 

Данни относно решението(ята) за национално публично финансиране, заемите и др. 
следва да са представени в раздел Г.2.3 по-горе. 

Финансирането със заеми, ако такова се използва, се отнася към 
институцията/организацията, отговаряща за връщането на заема – национална 
публична или национална частна. Размерът на финансирането със заеми се изисква за 
сведение само в случай, че заемът е от ЕИБ/ЕИФ. 

З.3. Годишен финансов план за участието на Общността 
Участието на Общността (З.2.1.5) се представя по-долу като дял от общия годишен 
размер на средствата, предвидени за програмата. 

(в лева) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

[КФ/ ЕФРР – посочете] 
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И. СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 
НА ОБЩНОСТТА 
В член 9 (5) от Регламент (ЕС) 1083/2006 е посочено, че “финансираните от Фондовете дейности трябва 
да съответстват на разпоредбите на  Договора и приетите по него актове.”   

Освен представените по-горе сведения,  дайте следната информация: 

И.1. Други източници на финансиране от Общността 

И.1.1. Подаден ли е формулярът за кандидатстване за отпускане на помощ  
за този проект от друг финансов източник от Общността (вкл. 
ЕФРР, СФ, Кохезионния фонд, други)? 

Да    Не   

Ако отговорът е „Да”,  дайте подробности (наименование на финансовия източник, 
номера и дати, суми за които проектът е кандидатствал, отпуснати суми и др.): 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

И.1.2. Проектът явява ли се допълващ към друг проект, който вече е 
финансиран или предстои да се финансира от ЕФРР, СФ, Кохезионен 
фонд  или други финансови източници от  Общността? 

Да    Не   

Ако отговорът е „Да”,    дайте подробности (конкретни данни, номера и дати, поискани 
суми, отпуснати суми и др.): 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

И.1.3. Подавана ли е молба за заем или капиталово участие от ЕИБ/ЕИФ за 
този проект? 

Да    Не   

Ако отговорът е „Да”,  дайте подробности (наименование на съответния финансов 
източник, номера и дати, поискани суми, отпуснати суми и др.): 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

И.1.4. Подаван ли е формулярът за кандидатстване за отпускане на  помощ 
от друг финансов източник на Общността (включително ЕФРР, СФ, 
Кохезионния фонд, ЕИБ, ЕИФ, др.) за коя предходна фаза на проекта 
(вкл. подготвителна фаза и предпроектни проучвания)? 

Да    Не   

Ако отговорът е „Да”,  дайте подробности (наименование на съответния финансов 
източник, номера и дати, поискани суми, отпуснати суми и др.): 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

  

И.2. Дали проектът е предмет  на юридическо производство за съответствие 
със законодателството на Общността? 

Да    Не   

Ако отговорът е „Да”,   дайте подробности: 
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ТЕКСТОВО ПОЛЕ 
 

И.3. Мерки за осигуряване на публичност  
 Дайте подробна информация относно предлаганите мерки за осигуряване 
публичност на помощта, предоставена от Общността (т.е. вид, мярка, кратко 
описание, ориентировъчни разходи, продължителност и т.н): 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

И.4. Участие на Джасперс в подготовката на проекта 

И.4.1. Ползвана ли е техническа помощ от Джасперс за която и да било част 
от подготовката на проекта?    

Да    Не   
И.4.2. Опишете компонентите на проекта, в които има участие Джасперс 

(например съответствие с екологичните изисквания, изпълнение, 
преглед на технически описания).   

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

И.4.3. Какви са основните изводи и препоръки от участието на Джасперс и 
взети ли са те предвид при окончателното изготвяне на проекта? 

ТЕКСТОВО ПОЛЕ 

И.5. Обществени поръчки 
Ако договорите са обявени в Официалния вестник на Европейските общности, 
посочете съответните данни. 

Договор Дата  Идентификационни данни 
   

… … … 

 

К. ЗАВЕРКА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ОРГАН 
Потвърждавам, че информацията в този формуляр е вярна и точна.  

 

ИМЕ:   
ПОДПИС:  
ОРГАНИЗАЦИЯ:  
(УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН) 
ДАТА:   
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОТ ОРГАНА, ОТГОВАРЯЩ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ,  

ВКЛЮЧЕНИ В МРЕЖАТА  НАТУРА 2000 
 

Отговорният орган _____________________ 

след като разгледа формулярът за проект _____________________ 

с предвиждано местоположение  _____________________ 

декларира, че няма вероятност проектът да окаже съществено въздействие върху обект, 
включен в мрежата „НАТУРА 2000”, по следните причини:  

текстово поле 

В тази връзка считаме, че оценка по същество съгласно член 6 (3) не е необходима. 

Прилагаме карта в мащаб 1:100 000 (или във възможно най-близък мащаб), на която е 
показано местоположението на проекта и съответният обект от  Натура  2000, ако има 
такъв. 

 

Дата (дд/мм/гггг):  ____________________ 

Подпис:  ____________________ 

Име: ____________________ 

Длъжност:  ____________________ 

Организация:  ____________________ 
(Орган, отговарящ за мониторинга на обектите, включени в мрежата НАТУРА 2000) 

Официален печат:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

АНАЛИЗ „РАЗХОДИ-ПОЛЗИ”(АПР) 
(ПРИМЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ )* 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
• Цел на проекта по отношение на обществено-икономическите ползи 
• Постигане на  обществено-икономическите ползи с изпълнението на проекта  
• Целесъобразност на разходите за проекта за постигане на общите стопански ползи  
• Анализ на преките и непреки обществено-икономически последици от проекта 
• Начини за измерване степента на изпълнение на проекта 
• Съответствие на проекта със задачите на Общността ( чл. 25 от Регл. 1260/1999, чл. 1 

от Регл. 1164/1994, чл. 2 от Регл. 1267/1999) 
• Съответствие на проекта със задачите, които ЕС поставя през конкретния отрасъл или 

програма за подпомагане  
 

2. ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОЕКТА 
• Оценка на съществуващото положение 
• Оценка на бъдещите изисквания 
• Описание на избраната методология 
• Разгледани алтернативни решения 

 
 

3. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ  
• Жизненост на проекта (икономически полезния живот на проекта) 
• Оценка на разходите  
• Оценка на ползите  
• Финансова устойчивост 
• Дисконтиране на разходите и ползите  
• Определяне на показателите за изпълнение 
• Определяне на размера на съфинансиране 

 

4. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
• Коригиране за фискални аспекти  
• Коригиране за външни фактори 
• Определяне на коефициентите на преобразуване 
• Дисконтиране 
• Изчисляване на стопанската норма на възвръщаемост 

 
5. МНОГО ФАКТОРЕН АНАЛИЗ 

 
6. ОЦЕНКА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА И РИСКА  

 
7. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ПРОЕКТИ  

 

 

* За справка ползвайте: 

1.          .„Методически указания за попълване на проектна документация, оценка и управление на 
инвестиционни проекти” утвърдени от Министъра  на финансите 

2.          „Ръководство за анализи разходи-ползи за големи проекти в съответствие с политиката на ЕК, 
DGXVI, Series evaluation and documents, No 3 June 1997 
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http://irm.cit.nih.gov/itmra/cbaguide.html#3.4.1#3.4.1
http://irm.cit.nih.gov/itmra/cbaguide.html#3.4.7#3.4.7
http://irm.cit.nih.gov/itmra/cbaguide.html#3.4.8#3.4.8
http://irm.cit.nih.gov/itmra/cbaguide.html#3.4.11#3.4.11
http://irm.cit.nih.gov/itmra/cbaguide.html#5#5


Съкращения: 
Български

ДДС Данък добавена стойност 
ЕФРР  Европейски фонд за развитие и реконструкция 
ЕЦЗ  Еквивалент на целодневна заетост 
ЕИБ Европейската Инвестиционна Банка 
ЕИФ Европейската Инвестиционни фондове 
ЕК Европейска комисия 
КФ Кохезионен фонд 
ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 
СООС Стратегическа оценка на околната среда 
СФ Европейски Структурни фондове 
 
 
Английски 
ЕС Европейска комисия 
NUTS Код в единната номенклатура на ЕК за страна членка, регион, окръг и 

разположение на населеното място 
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