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9. „Счетоводна година“ е годината по 
смисъла на чл. 2, параграф 29 от Регламент 
(ЕС) 2021/1060.

10. „Съвместен секретариат“ e орган, 
който подпомага работата на управляващия 
орган и Съвместния комитет за наблюдение 
на програмата при изпълнение на функци-
ите им, както и предоставя информация на 
потенциалните бенефициенти и партньори 
относно възможностите за финансиране по 
програмите съгласно чл. 46, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2021/1059.

11. „Финансово споразумение“ е споразу-
мение, сключено между ръководителя на уп-
равляващия орган на съответната програма и 
бенефициент, в което се определят условията и 
редът за предоставяне на финансовата подкре-
па от програмата за финансови инструменти.

12. „SAP системата на Министерството на 
финансите“ (Systems, Applications & Products 
in Data Processing) е система, в която се за-
писват счетоводни данни по програмите по 
чл. 1, ал. 2.

§ 2. Информацията, която не може да се 
изпрати чрез информационните системи, се 

изпраща на електронен адрес: natfund@minfin.
bg, подписана с електронен подпис.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. До осигуряване на функционалност в 
Информационната система за управление на 
съответната програма за ТГС информацията 
по чл. 86 се поддържа в електронен формат 
съгласно приложения № 18 и 19.

§ 4. Стандартните счетоводни записва-
ния по чл. 33, ал. 2 се изготвят и изпращат 
в едномесечен срок от влизането в сила на 
наредбата от дирекция „Национален фонд“ в 
Министерството на финансите.

§ 5. Разпоредбата на чл. 24, ал. 1 влиза в 
сила един месец след обнародването на на-
редбата в „Държавен вестник“.

§ 6. Наредбата се издава на основание 
чл. 7, ал. 4, т. 4, чл. 61, ал. 2, чл. 64а, ал. 1, 
чл. 68, чл. 75, ал. 1 и 3 и § 5, т. 3 от Закона 
за управление на средствата от Европейските 
фондове за споделено управление.

Министър: 
Росица Велкова

Приложение № 1 
към чл. 3, ал. 1

        НФ - средства от ЕС - сметки за финансиране на плащания - СЕБРА 987 *******

начално салдо    транзитна с/ка - средства от КФ, ЕФРР, ЕСФ+ и ФСП
               

     централизация

 

   

  национално  
  съфинансиране
  (трансфер от ЦБ)
автоматично фи-
нансиране от ЦБ
(чл. 154, ал. 16-17 от ЗПФ)

       Централен бюджет
крайно салдо  с/ка Трансфер за НФ 

             (национално съфинансиране)
Залагането на лимити, иниции-
рането и извършването на пла-        Централен бюджет

щанията е съобразно необходи-   с/ка за автоматично финансиране

мостта за финансиране на  пла-

щанията по проектите.
иницииране  на бюджетни платежни нареждания (процедура чл. 154, ал. 16 и 17 от ЗПФ)

 Забележки:
1. От сметката с лимити ще се извършват плащания от НФ за възстановяване на суми към ЕС.
2. В СЕБРА за тази първостепенна система 987******* се обособяват второстепенни оторизирани системи

за всяка програма.

Приложение № 1 към чл.3, ал.1

 Кодове в СЕБРА и 987 
ххх ххх-х и сметки на 
УО и конкретни 
бенефициенти за 
плащания по проекти. 
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