УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ
БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА ФИНАНИСАРНЕ НА ФИНАНСОВИ
КОРЕКЦИИ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”2007-2013
ВАЖНО!!!
ВНИМАНИЕ!!!
Бенефициенти на ОПРР с неприключили договори за предоставяне на безвъзмездна
финасова помощ, имат възможност да заявят към УО на ОПРР искане за предоставяне
на временен безлихвен заем за наложени финансови корекции на основание писмо на
Министъра на финансите № 91-00-578/12.12.2014г. с цел осигуряване на:
- ритмичност при изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОПРР,
- подпомагане и осигуряване на финансов ресурс на общини и други бюджетни
организации, изпитващи ликвидни проблеми, непозволяващи регулярно
разплащане, в качеството им на възложители по договори с изпълнители.
УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА
НАЛОЖЕНИ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ – БЮДЖЕТНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПРР.
За да се възползва от механизма, бенефициентът следва да подаде искане за
временен безлихвен заем за финансови корекции, като спази следните изисквания:
1. Установи наличие на регистрирани нередности и наложени финансови корекции или
активни сигнали по договори с изпълнители по проекта, за които УО на ОПРР е
задържал/не е платил/ разходи във връзка с нередности/сигнали в искане за плащане,
пристъпил е към прихващане на задължение, или бенефициентът е възстановил суми
към УО. За целта е необходимо бенефициентът да извърши анализ на наложените от УО
на ОПРР корекции на ниво договор/и с изпълнител/и и/или неплатени разходи от УО на
ОПРР във връзка със сигнали за нередност и да заяви сума в размер на стойността на
съответната финансовата корекция, като искането за предоставяне на безлихвен заем в
конкретен размер е свързано единствено с необходимостта от успешното и навременно
приключване на договора/проекта. При анализ на сумата на заема, който иска,
бенефициентът следва да вземе под внимание само неплатената част от общо
неверифицираната сума, поради регистриран/и нередности и наложени финансови
корекции или сигнали за нередности в искане за плащане. УО на ОПРР не изплаща
разходи с източници на финансиране други публични средства и допълнителен собствен
принос.
2. Бенефициентът декларира, че средства са необходими за изпълнение на ДБФП, но
поради наложена финансова корекция изпитва затруднения при изпълнение на проекта.
3. В искането към УО на ОПРР бенефициентът посочва размер на заема, който е
необходим, като попълва искане до УО на ОПРР и таблица приложение 1, представя
Решение на общински съвет за поемане на дълг, съгласно разпоредбите на Закона за
общинския дълг (когато бенефициентът е община). Исканата сума се описва в
Решението. Решението на общински съвет се представя еднократно за целия размер на
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заема, не се изисква с всяко искане за плащане в случай, че сумата се усвоява на части
или се заявява поетапно към УО на ОПРР. Искането, придружаващите документи и
приложения се изпращат на хартиен носител до УО на ОПРР и по електронен път на
адрес yilieva@mrrb.government.bg.
4. В искането се уточняват:
- Начинът за погасяване на предоставения временен безлихвен заем, придружен с
погасителен план. Бенефициентът декларира, че е запознат с механизма и приема, че
средствата са заемни и подлежат на връщане към Министерство на финансите.
- Посочва се банкова сметка, по която да бъдат преведени одобрените средства по
безлихвения заем.

ВАЖНО!!!
ВНИМАНИЕ!!!
Средствата са заемообразни и подлежат на връщане, поради което е необходимо
бенефициентът да извърши анализ и да заяви сума в размер на стойността на
финансовата корекция по съответния/ите договор/и с изпълнител/и и/или неплатени
разходи от УО на ОПРР във връзка със сигнали за нередност, като сумата е необходима
за приключването на договора/проекта, финансиран от ОПРР.
След проверка на представените от бенефициента документи и в съответствие с чл. 99
от Закона за дължавния бюджет за 2015 г. и Указанията на Министерството на
финансите за реда и начина за предоставяне на временни безлихвени заеми за
финансови корекции на общини и други бюджетни организации писмо №91-00578/12.12.2014 г., УО на ОПРР одобрява/неодобрява заявената от бенефициента сума и
го уведомява за резултата от проверката.
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