
Приложение №2 

 

 

 

ОТЧЕТ  

от получател на помощ  

по Схема BG-176789478-2021-06 Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за 

компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените 

противоепидемични мерки 

 

 

1. Наименование на предприятието, ЕИК и рег. номер на заявлението в СУНИ 

Наименование на предприятието (изписва се точното наименование на фирмата) 

 

 

ЕИК (посочва се ЕИК на предприятието) 

 

 

Рег. № в СУНИ (посочва се регистрационния номер на заявлението на предприятието, получено при кандидатстването в СУНИ) 

 

2. Кратко описание на извършените разходи 

Моля, в полето да предоставите кратка обобщена информация за реализираните плащания във връзка с получените безвъзмездни 

финансови средства по настоящата схема.  

 

 

 

 

3. Период, в рамките на който са извършени разходите 

 

 

(посочва се начална и крайна дата) 
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4. Опис на отчетните документи във връзка с реализираните плащания 

 

В примерната таблица по-долу се посочва информация за разходо-оправдателния документ (фактура, ведомост и др.) и платежните 

документи за реализираните плащания. 

 

 

 

 РАЗХОДО-ОПРАВДАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОД ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗИРАНО 

ПЛАЩАНЕ 

№ 

по 

ред 

№ и дата на издаване на 

разходо-оправдателния 

документ (фактура, 

ведомост и др.) 

Издател на фактурата  Стойност на разходо-

оправдателния документ (в 

съответствие с 

регистрацията по ЗДДС на 

крайния получател на 

помощта)  

Дата на изплащане 

на дължимата по 

съответния разходо-

оправдателен 

документ сума 

Стойност на платена 

сума 

1      

2      

3      

 (Добавят се или се 

премахват толкова 

редове от таблицата 

колкото е броя на 

наличните за 

предприятието 

документи) 

    

ОБЩА СТОЙНОСТ/СУМА:  (тук се записва общата 

стойност на дължимите 

 

 

(тук се записва общата 

стойност на 

изплатените от 
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по разходо-оправдателния 

документ суми) 
получателите на помощ 

суми) 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОЛУЧЕНАТА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

В тази клетка се посочва 

информация за общата 

стойност на получена 

финансова подкрепа по 

мярката, съгласно 

Заповедта на министъра 

за туризма. 
 

 

Важно! По настоящата схема ще се обезпечават всички задължения, свързани с икономическата дейност по съответните 

допустими кодове по КИД, които са неплатени и възникнали в минал и/или бъдещ период (до 6 месеца от получаването и 

отчитането им). 
 

 

 

Дата:          Подпис: ……………………………. 

            (задължително с КЕП) 


