
 

 

УТВЪРДИЛ: 

Кирил Велчев 

/изпълнителен директор/ 

 
УКАЗАНИЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМА „ПОЛЕТИ“ ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ ОТ ПЛОВДИВ ЗА ИЗЯВА В ТВОРЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

КОНКУРСИ, ФОРУМИ, МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ И ПР. 

1. Отчитането се извършва след разходване на предоставената сума, но не по-късно от два месеца след 

края на заявеното и потвърденото участие. 

 

2. Всички разходи трябва да са направени след датата на подписване на Протокола по чл. 6 между 

Кандидата и Фондация „Пловдив 2019“ 

 

3. Всички неотчетени суми подлежат на връщане. 

 

4. Отчитането на предоставените средства става чрез представяне на заверени копия от 

разходооправдателни документи. Всички разходооправдателни документи трябва да бъдат заверени 

с гриф „Вярно с оригинала“ и подписани от Кандидата. 

 

5. Разходооправдателните документи включват: 

a. Фактури и касов бон /при плащане в брой и/или картово разплащане на пост-терминал/ и Фактури 

и копие от платежно нареждане /при плащане по банков път/ за заплащане на настаняване, такси за 

участие и пр.  

b. Протоколи за закупуване на самолетни/жп/автобусни билети, застраховки + копия на бордни карти, 

електронни билети, ж.п. и автобусни билети и пр.  

 

6. В случай, че участието се отмени поради форсмажорни причини: 

a. В случай, че има нова дата за участие  - кандидатът завежда в деловодството на Фондация „Пловдив 

2019“ официално искане за удължаване на срока за участие и отчет, като представя доказателство 

за промяната на датата на събитието. Новият срок за отчет  се отразява  в регистъра на Програма 

„Полети“. 

b. В случай, че участието е анулирано и не се предлага алтернативна дата и няма неустойки по 

направените разходи от кандидата – получената сума се възстановява в пълен размер на Фондация 

„Пловдив 2019“, като кандидатът не губи правото да кандидатства отново. 

c. В случай, че участието е анулирано и не се предлага алтернативна дата, но има начислени неустойки 

по разходи, направени от кандидата – във фондацията се завежда отчет с описателна и документална 

част, в която се прикачат протоколи за не възстановените и платени неустойки. 

7. Настоящото Указание се предоставя срещу подпис на всеки от одобрените кандидати. 

 

ЗАПОЗНАТ СЪМ С УКАЗАНИЯТА ЗА ОТЧИТАНЕ 

 

Име на кандидата: 

 

Подпис:    

 

Дата:  


