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7РП - Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства - Приложение VІ -  BSG SME*

Ако с 
бенефициера е 
свързана трета 

страна

Обобщен финансов отчет - проект BSG SME - попълва се от координатора

Корекция
(Да/Не)

Схема на финансиране

Проект №

Бенефи-
циер №

Кратко наименование на 
организацията

до:

Поискано участие на ЕС за отчетния период (в EUR)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxАкроним на проекта

ОБЩО

Вид дейност
Общо 

(А)+(Б)+(В)+(Г)ИТР          (А) Демонстрации
(Б)

Управление 
(В) Други (Г)



Проект № Схема на финансиране

Акроним на проекта
Период от дд/мм/гг Да/Не

До дд/мм/гг Вид участник

Юридическо наименование nn
Кратко наименование на 

организацията nn

50 или 75 20 или 60

ИТР
(A)

Демонстрации
(Б)

Управление 
(В)

Други
(Г)

ОБЩО             
(А+Б+В+Г)

Разходи за персонал

По сделка с изпълнителя на ИТР

Подизпълнители

Други преки разходи

Косвени разходи

Обявени еднократна 
сума/фиксирана ставка/скала на 
единичните разходи

Общо
Максимално участие на ЕС
Поискано участие на ЕС

Да/Не

Ако „да“, моля впишете сумата (в €)

Полученото от Вас предварително финансиране било ли е лихвоносно съгласно член ІІ.19? Да/Не
Ако „да“, моля впишете сумата (в €)

4. Удостоверение относно методиката
Да/Не

Да/Не

Име на одитора

5. Удостоверение относно финансовите отчети

Да/Не

Име на одитора

Печат на бенефициера

7РП - Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства - Приложение VІ -  BSG SME
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Бенефициер №

Корекция на предходен отчет ли е това?

Формуляр В - Финансов отчет (попълва се от всеки бенефициер)

BSG SME
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Идентификационен код на участника

отделно МСП/сдружение на МСП/изпълнител на ИТР/друг

Дата и подпис

Име на лицето/ата, упълномощено/и да подписва/т настоящия финансов отчет

6. Клетвена декларация на бенефициера

Долуподписаните декларираме под клетва, че:
- декларираните по-горе разходи са пряко свързани с ресурсите, използвани за постигане целите на проекта и попадат в обхвата на 
дефиницията на приемливи разходи по членове ІІ.14 и ІІ.15 от споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства и, ако е 
уместно, приложение ІІІ и член 7 (специални клаузи) от споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства;

- декларираните по-горе приходи са единствените финансови преводи или дарения в натура, предоставени безплатно от трети 
страни и са единствените приходи, създадени от проекта, които могат да се считат за доход съгласно член ІІ.17 от споразумението 
за предоставяне на безвъзмездни средства;

- декларираната по-горе лихва е единствената лихва от предварително финансиране, която попада в обхвата на дефиницията на 
член ІІ.19 от споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства;

- са налични всички оправдателни документи в подкрепа на информацията, декларирана с настоящето. Тя ще се представи при 
К К / С /

Разходи за удостоверението (в €)

Издавал ли е независим одитор удостоверение относно финансовите ви отчети и прикрепено ли е то 
към настоящия финансов отчет съгласно член ІІ.4.4?

Издавал ли е независим одитор удостоверение относно методиката и прието ли е то от Комисията 
съгласно член ІІ.4.4?

Разходи за удостоверението (в €), ако 
са извършени по този проект

* т.е. в подкрепа на специалната група „Малки и средни предприятия“ (МСП)

% финансиране за ИТР дейности (A)

Декларирате ли средни разходи за персонал съгласно член ІІ.14.1?

Ако косвените разходи са по 
фиксирана ставка, да се посочи %

3. Декларация за лихви, натрупани от предварително финансиране (да се попълни само от координатора)

1. Декларация за приемливи разходи/еднократна сума/фиксирана ставка/скала на единичните разходи (в €)

Вид дейност

2. Декларация за приходи
Получавали ли сте финансови преводи или дарения в натура безплатно от трети лица или проектът 
създал ли е доход, който може да се счита за приход съгласно член ІІ.17 от споразумението за отпускане 
на безвъзмездна помощ?



Проект № Схема на финансиране

Акроним на проекта
Период от дд/мм/гг Да/Не

До дд/мм/гг

Юридическо наименование на 3-
тата страна nn

Кратко наименование на 
организацията на 3-тата страна nn

%

ИТР
(A)

Демонстрации
(Б)

Управление 
(В)

Други
(Г)

ОБЩО             
(А+Б+В+Г)

Разходи за персонал

По сделка с изпълнителя на ИТР

Подизпълнители

Други преки разходи

Косвени разходи

Обявени еднократна 
сума/фиксирана ставка/скала на 
единичните разходи

Общо
Максимално участие на ЕС
Поискано участие на ЕС

Да/Не

Ако „да“, моля впишете сумата (в €)

Полученото от Вас предварително финансиране било ли е лихвоносно съгласно член ІІ.19? Да/Не
Ако „да“, моля впишете сумата (в €)

4. Удостоверение относно методиката
Да/Не

Да/Не

Име на одитора

5. Удостоверение относно финансовите отчети

Да/Не

Име на одитора

Печат на третата страна

Издавал ли е независим одитор удостоверение относно методиката и прието ли е то от Комисията 
съгласно член ІІ.4.4?

Разходи за удостоверението (в €), ако 
са извършени по този проект

% финансиране за ИТР дейности (A)

Декларирате ли средни разходи за персонал съгласно член ІІ.14.1?

Ако косвените разходи са по фиксирана 
ставка, да се посочи %

3. Декларация за лихви, натрупани от предварително финансиране (да се попълни само от координатора)

1. Декларация за приемливи разходи/еднократна сума/фиксирана ставка/скала на единичните разходи (в €)

Вид дейност

6. Клетвена декларация на третата страна

Долуподписаните декларираме под клетва, че:
- декларираните по-горе разходи са пряко свързани с ресурсите, използвани за постигане целите на проекта и попадат в обхвата на 
дефиницията на приемливи разходи по членове ІІ.14 и ІІ.15 от споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства и, ако е 
уместно, приложение ІІІ и член 7 (специални клаузи) от споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства;

- декларираните по-горе приходи са единствените финансови преводи или дарения в натура, предоставени безплатно от трети страни
и са единствените приходи, създадени от проекта, които могат да се считат за доход съгласно член ІІ.17 от споразумението за 
предоставяне на безвъзмездни средства;

- декларираната по-горе лихва е единствената лихва от предварително финансиране, която попада в обхвата на дефиницията на 
член ІІ.19 от споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства;

- са налични всички оправдателни документи в подкрепа на информацията, декларирана с настоящето. Тя ще се представи при 
поискване от Комисията и при одит от страна на Комисията и/или от Сметната палата, и/или техни упълномощени представители.

Разходи за удостоверението (в €)

Издавал ли е независим одитор удостоверение относно финансовите ви отчети и прикрепено ли е то към 
настоящия финансов отчет съгласно член ІІ.4.4?

* т.е. в подкрепа на специалната група „Малки и средни предприятия“ (МСП)

Идентификационен код на третата страна

2. Декларация за приходи
Получавали ли сте финансови преводи или дарения в натура безплатно от трети лица или проектът 
създал ли е доход, който може да се счита за приход съгласно член ІІ.17 от споразумението за отпускане 
на безвъзмездна помощ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Дата и подпис

Име на лицето/ата, упълномощено/и да подписва/т настоящия финансов отчет
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Работеща за и свързана с бенефициер №

Корекция на предходен отчет ли е това?

Формуляр В -  Финансов отчет (попълва се от третата страна). Приложим само, ако се използва специална клауза № 10

BSG SME
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