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Приложение № 9 
към чл. 37, ал. 2

Приложение № 10 
към чл. 37 ал. 2

ЛЕВА

Фонд

Акт за предоставяне на финансова подкрепа
нередност за изплатен аванс по държавна помощ 
съгл. чл. 91 парграф 5 от Регламент (ЕС) № 
2021/1060 - недекларирана към ЕК

По-слабо развити региони

Региони в преход

Приоритет 1

Акт за предоставяне на финансова подкрепа
нередност поради неспазване на изискването на чл.65 
от Регламент (ЕС) № 2021/1060, изплатена от УО на 
бенефициента - недекларирана към ЕК

По-слабо развити региони

Региони в преход

Приоритет N

Общ сбор  По-слабо развити региони

Общ сбор  Региони в преход

Общо за двустранната програма за ТГС

Счетоводител: Ръководител на УО:
/име , фамилия/ /име , фамилия/

*не се попълва в случаите на определена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на водещия партньор/бенефциент и не подлежи на възстановяване от него

финансова корекция/нередност - декларирана към ЕК (↓)
нередност - недекларирана към ЕК
финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 91 парграф 5 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 - декларирана към ЕК
нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 91 парграф 5 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 - недекларирана към ЕК
надплатени средства от УО към бенефициента - декларирани към ЕК
финансова корекция/нередност поради неспазване наизискването на чл.65 от Регламент (ЕС) № 2021/1060, изплатена от УО на бенефициента - декларирана към ЕК
нередност поради неспазване на изискването на чл.65 от Регламент (ЕС) № 2021/1060, изплатена от УО на бенефициента - недекларирана към ЕК

Съфинансиране 
от страната 
партньор

Главница

Уведомително писмо за осчетоводени вземания
№ <...> от <дата>

от
<наименование на структурата>, Управляващия орган по двустранните програми за трансгранично сътрудничество от ИПП III

Във връзка с процедурата за регистриране и отчитане на вземания с настоящото Ви информираме, че на дата................са осчетоводени следните вземания:

Европейско 
съфинансиран

е

Национално 
съфинансиране

** попълва се само при определена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на водещия партньор/бенефициент и не подлежи на възстановяване от него. Попълва се информация за съответната 
счетоводната година за която се отнася вземането или счетоводната година в която засегнатият от корекцията разход е бил заявен за възстановяване към ЕК

Акт за предоставяне на финансова 
подкрепа/Категория регион/Приоритет

Основание (↓)
Наименование на 

водещия 
партньор/бенефициент*

Проект /Процедура за 
предоставяне на финансова 

подкрепа/ Категория 
регион/Приоритет**

Национален 
индентификацонен номер 

(НИН)

.


