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Във едение
Настоящото Ръководство е предназначено за бенефициентите по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) и съдържа разяснения
както за процедурите за подбор на проекти, така и за процедурите за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Целта на Ръководството е да подпомогне потенциалните бенефициенти по
ОПАК и вече одобрените кандидати при изготвянето и изпълнението на тех
ните проекти: от оформянето на проектната идея, през подготовката на про
ектното предложение и изпълнението на проекта, до неговото приключване и
оценка. Ръководството представя общите принципи за изпълнение на проекти
(Project Cycle Management), а също така и специфичните изисквания по ОПАК. За
улеснение на бенефициентите това помагало си служи с конкретни примери, за
да разясни на достъпен език множеството детайли от изпълнението на един
проект по ОПАК.
За Управляващия орган (УО) на ОПАК са много полезни всички ваши коментари,
препоръки или въпроси по това Ръководство. Можете да ги изпратите, като по
пълните анкетната карта на интернет страницата – www.opac.government.bg,
в рубриката "Препоръки".
Фазите на проектния цикъл, описани в текста, са: програмиране, разработване на проектни предложения, подбор на проекти, сключване на договор, изпълнение и мониторинг, оценка на изпълнението на проекта.

Ключови понятия
 Какво е проектно предложение и какво е проект?
За целите на настоящото ръководство понятието проектно предложение се
използва през първите три фази на проектния цикъл (програмиране, разработ
ване и подбор). След сключването на договора за финансиране се използва тер
минът проект.

 Какво са Структурните фондове (СФ)?
Регионалната политика на Европейския съюз (ЕС) се осъществява чрез Струк
турните фондове (СФ) и Кохезионния фонд (КФ). За периода 2007 – 2013 г. поня
тието Структурни фондове обхваща два фонда: Европейския фонд за регионал
но развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).
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Инструментите за усвояването на СФ и КФ от ЕС в България са Националната
стратегическа референтна рамка (НСРР) и седемте оперативни програми (ОП),
всяка от които обхваща инвестиции в определени стратегически области (за пове
че информация вижте: www.eufunds.bg).
Седемте оперативни програми са:
yyОП "Регионално развитие" (www.bgregio.eu)
yyОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика"
(www.opcompetitiveness.bg)
yyОП "Околна среда 2007 – 2013 г." (www.moew.government.bg)
yyОП "Транспорт" (www.mt.government.bg)
yyОП "Развитие на човешките ресурси" (ef.mlsp.government.bg)
yyОП "Административен капацитет" (www.opac.government.bg)
yyОП "Техническа помощ" (www.eufunds.bg).

 Какво е ОПАК?
За периода 2007 – 2013 г. общата сума по ОПАК е 181 млн. евро. ОПАК се финансира
от Еропейския социален фонд (154 млн. евро) и от републиканския бюджет (27 млн.
евро).
ОПАК предоставя финансиране за подобряване на работата на държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество за реа
лизиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и
създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Вижте повече за ОПАК в Глава 1: Програмиране.

www.opac.government.bg

 Какво е бенефициент?
За целите на ОПАК бенефициент е всяко юридическо лице, което изпълнява даден
проект и получава безвъзмездна финансова помощ от ЕС.
По ОПАК бенефициенти могат да бъдат:
yyцентралната, областните и общинските администрации
yyорганите на съдебната власт

yyСтруктурите на гражданското общество (СГО):
––социално-икономическите партньори (СИП) (представителните органи
зации на национално равнище на работодателите и на работниците и
служителите)
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––неправителствените организации (НПО), регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или изрично признати за
ЮЛНЦ по силата на специалния закон, с който са учредени
Предвижда се финансиране и за конкретни бенефициенти, които са изрично
посочени в оперативната програма и също могат да изготвят проектно пред
ложение и да получат безвъзмездна финансова помощ за определена дейност.
В ОПАК конкретните бенефициенти са изредени за всеки един подприоритет
и кандидатстват по специално разработена за тях процедура за директно
предоставяне. За останалите подприоритети те могат да кандидатстват на
състезателен принцип по процедура за подбор на проекти.

Конкретните бенефициенти са, както следва:
Приоритетна ос I: Добро управление
Подприоритет 1.1. Ефективна структура на държавната администрация
Институт по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ), Ми
нистерство на държавната администрация и административната реформа
(МДААР)
Подприоритет 1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация
Министерски съвет (МС), Омбудсман, МДААР
Подприоритет 1.3. Ефективна координация и партньорство при разработ
ване и провеждане на политики
МС, МДААР
Подприоритет 1.4. Администрацията – партньор на бизнеса
МС, Министерство на финансите (МФ), Агенция по обществени поръчки (АОП),
Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), МДААР
Подприоритет 1.5. Прозрачна и ефективна съдебна система
Министерство на правосъдието (МП), Агенция по вписванията (АВ), Висш съ
дебен съвет (ВСС), Инспекторат към ВСС, Върховен касационен съд (ВКС), Вър
ховен административен съд (ВАС), Прокуратура нa РБ, Национална следствена
служба (НСлС)
Подприоритет 1.6. Транснационално и междурегионално сътрудничество
МС, МФ, МП, АВ, АОП, КЗК, Омбудсман, ВСС, Инспекторат към ВСС, ВКС, ВАС,
Прокуратура нa РБ, НСлС, МДААР
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Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси
Подприоритет 2.1. Модерно управление на човешките ресурси в държавна
та администрация
Институт по психология – МВР, МДААР
Подприоритет 2.2. Компетентна и ефективна държавна администрация
ИПАЕИ, Омбудсман, Институт по психология – МВР, Българска академия на нау
ките (БАН), Център за преводи и редакции (ЦПР), МДААР
Подприоритет 2.4. Компетентна съдебна система и ефективно управление
на човешките ресурси
МП, АВ, Национален институт на правосъдието (НИП), ВСС, Инспекторат към
ВСС, ВКС, ВАС, Прокуратура нa РБ, НСлС
Подприоритет 2.5. Транснационално и междурегионално сътрудничество
МП, АВ, ИПАЕИ, Омбудсман, ВСС, Инспекторат към ВСС, ВКС, ВАС, Прокуратура
нa РБ, НСлС, НИП, Институт по психология – МВР, МДААР
Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие
на електронното управление
Подприоритет 3.1. Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса,
в това число чрез развитие на електронното управление
МДААР
Подприоритет 3.2. Стандартна информационно-комуникационна среда и
оперативна съвместимост
МС, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС),
МДААР
Подприоритет 3.3. Подобряване на обслужването от страна на органите на
съдебната власт чрез развитие на информационните технологии
МП, АВ, ВСС, Инспекторат към ВСС, ВКС, ВАС, Прокуратура нa РБ, НСлС
Подприоритет 3.4. Транснационално и междурегионално сътрудничество
ВСС, Инспекторат към ВСС, ВКС, ВАС, Прокуратура нa РБ, НСлС, МДААР

 Каква е разликата между бенефициент и изпълнител по ОПАК?
Бенефициентите кандидатстват с проект, сключват договор с УО на ОПАК и
отговарят за изпълнението му. За част от дейностите бенефициентът може
да избере изпълнители.
Изпълнителите се избират чрез процедури по Закона за обществените поръч
ки (ЗОП) или Постановление на Министерския съвет (ПМС) №55/12.03.2007 г.
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 Кой е Управляващият орган на ОПАК?

За Управляващ орган на ОПАК е определена дирекцията "Управление на проекти и програми" (УПП) в Министерството на държавната администрация и
административната реформа. Ръководител на УО е ресорният заместник-ми
нистър в МДААР. В съответствие с препоръките на Европейската комисия за
максимално опростяване на управленската структура на ОПАК не е създадено
междинно звено за изпълнение на Програмата.
Управляващият орган носи отговорността за ефективното управление и изпъл
нение на оперативната програма. Неговите задължения включват подготвяне
то и обявяването на процедури за набиране на проектни предложения, вземането
на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, мониторинга и
оценката на изпълняваните проекти.

yyЗа контакт:
Управляващ орган на
Оперативна програма "Административен капацитет"
Дирекция "Управление на проекти и програми"
Министерство на държавната администрация
и административната реформа
ул. "Аксаков" №1
София 1000
тел.: +359 2 940 11 41
e-mail: info@opac.government.bg
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•

 Кои са другите органи, които имат отношение по разходването на
средствата по ОПАК?
Дирекцията "Управление на средствата от ЕС" в Министерството на финансите е определена за Централно координационно звено (ЦКЗ). ЦКЗ е един
ственият представител на страната пред Европейската комисия по всички
въпроси относно цялостното планиране, програмиране и управление на финан
совата помощ, предоставяна на Република България от ЕС. Повече информация
можете да намерите на интернет страницата на Министерството на финан
сите (www.minfin.government.bg).
За всички ОП по Структурните фондове в България е определен един Сертифициращ орган (СО) – Дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите. СО одобрява (сертифицира) извършените от бенефици
ентите разходи, иска и получава средства от ЕС и републиканския бюджет
и предоставя средствата за изпълнение на проектите. СО е контактната
точка за финансовата информация, която се обменя между ЕК и Република
България, и е отговорен за разплащанията. Повече информация за СО може
те да намерите на интернет страницата на Министерството на финансите
(www.minfin.government.bg).
За всички ОП по СФ и КФ в България е определен един Одитиращ орган (ОО) – Дирекция "Одит на средствата от ЕС" (ОСЕС) в Министерството на финансите. Одитиращият орган следи дали ОПАК и
другите оперативни програми работят според стандартите на ЕК и
правилата, одобрени от ОО. Одитиращият орган може да проверява и изпъл
нението на проектите на бенефициентите. Повече информация за ОО може
те да намерите на интернет страницата на Министерството на финансите
(www.minfin.government.bg).
Звеното за вътрешен одит в МДААР извършва одит в системата на министерството. В контекста на ОПАК това звено одитира работата на УО и на
изпълнението на проектите от страна на бенефициентите.
Комитетът за наблюдение (КН) одобрява общите критерии за избор на проекти,
следи за периодично извършения напредък за постигането на специфичните цели
на Програмата, одобрява годишните и окончателните доклади за изпълнението
й. КН се състои от представители на: министерства и държавни агенции, соци
ално-икономическите партньори, регионалните съвети за развитие на районите
за планиране и Европейската комисия. КН заседава по регламент два пъти в годи
ната, а при необходимост може да провежда и извънредни заседания. Информация
за секретариата на КН можете да намерите на интернет страницата на ОПАК
(www.opac.government.bg), в рубриката "За нас".
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Генералната дирекция (ГД) "Заетост, социални въпроси и равни възможности" в Европейската комисия отговаря за цялостната координация по от
ношение на програмирането, мониторинга, изпълнението и финансовото отчи
тане и оценка на ОПАК. Повече информация можете да намерите на интернет
страницата на ГД (http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm).
Европейската сметна палата, наричана още "финансовата съвест" на ЕС,
следи за правомерното разходване на европейските средства. Европейската
сметна палата може да проверява изпълнението на проектите на бенефициен
тите. Повече информация можете да намерите на нейната интернет страница
(www.eca.eu.int).
Сметната палата на Република България извършва независим одит на сред
ствата от европейските фондове като част от публичните средства. Този
одит гарантира общественото доверие при разходването на средствата и до
принася за осигуряването на стабилно финансово управление в страната. Смет
ната палата може да проверява изпълнението на проектите на бенефициенти
те. Повече информация можете да намерите на нейната интернет страница
(www.bulnao.government.bg).
Съветът за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС), отговаря за про
тиводействието срещу измамите със средства от европейските фондове;
осъществява контрол върху получаването, управлението и използването на фи
нансовата помощ на ЕС. Повече информация можете да намерите на интернет
страницата на АФКОС (www.afcos.mvr.bg).
ОЛАФ е Европейската служба за борба с измамите. Основните й задачи са
да защитава финансовите интереси на ЕС, да се бори с измамите, корупци
ята и всякакви други нередности. Централното звено за връзка с ОЛАФ в
България е АФКОС. За повече информация, вижте интернет страницата на
ОЛАФ (http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html).
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Фази на проектния цикъл
"Проектният цикъл" е логическа последователност от дейности, които се из
вършват от инициирането до приключването на проекта.
1. Програмиране

6. Оценка
на изпълнението
на проекта

2. Разработване
на проектни
предложения

5. Изпълнение
и мониторинг
на проекта

3. Подбор на
проекти

4. Сключване
на договор

Основните фази на проектния цикъл са:
1. Програмиране
Програмирането се извършва от УО на ОПАК. Това е процес на стратегическо
планиране, в който се изготвят и обявяват процедури за набиране на проектни
предложения по приоритетните оси на Програмата.

2. Разработване на проектни предложения
Това е фазата, в която бенефициентът се включва активно в проектния ци
къл.
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Разработването на проектни предложения може да бъде разделено на два
етапа:
yyБенефициентът формулира проектната си идея въз основа на нуждите си,
възможността за реализация (човешки ресурси и капацитет) и финансиране
yyБенефициентът разработва проектно предложение, като развива идеята
си в структуриран формат, зададен от УО на ОПАК чрез Формуляра за кан
дидатстване и съгласно изискванията на Насоките/Указанията за канди
датстване по конкретната процедура.
Тази фаза завършва с надлежно окомплектоване и подаване на проектното
предложение.

3. Подбор на проекти
УО на ОПАК сформира независима оценителна комисия от експерти от раз
лични институции. Комисията разглежда постъпилите проектни предложения и
изготвя доклад до Ръководителя на УО на ОПАК с предложение кои проекти да
бъдат финансирани.

4. Сключване на договор
След вземане на решение за финансиране се сключва договор между УО на ОПАК
и бенефициентите.

5. Изпълнение и мониторинг на проекта
Това е най-важната фаза на един проект и тук отговорността на бенефициен
та е най-голяма.
yyВ тази фаза бенефициентът изпълнява проекта съгласно сключения дого
вор, като се придържа стриктно към дейностите, план-графика и бюджета,
заложени в проектното предложение. Бенефициентът извършва монито
ринг и вътрешни проверки на изпълнението и редовно се отчита на УО на
ОПАК чрез междинните технически доклади, финансовите отчети и искани
ята за плащане.
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yyУО на ОПАК извършва периодични проверки, включително и на място, за изпъл
нението на проектите; верифицира (проверява и одобрява) извършените от
бенефициента дейности и разходи; извършва плащания към бенефициента.
yyВ тази фаза се извършва и одитът по проекта, ако такъв е задължителен
или е заложен в проектното предложение.
yyНа този етап УО на ОПАК, както и звеното за вътрешен одит упражня
ват строг контрол върху усвояването на средствата.

6. Оценка на изпълнението на проекта
Това е процес, в който УО на ОПАК извършва практическа оценка на резулта
тите от реализацията на проекта. Оценката включва две части:
yyкрайна оценка, която разглежда изпълнението на заложените цели се прави
въз основа на окончателния технически доклад на бенефициента за изпъл
нението на проекта
yyпоследваща оценка, която анализира устойчивостта на постигнатите ре
зултати, тяхната полезност и положително въздействие върху целевата
група, общността и проблемната област.
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Глава 1

П ро грамиран е
Програмирането в сферата на укрепването на административния капацитет
за периода 2007 – 2013 г. се осъществява от Управляващия орган, подпомаган
в началото от работна група, а по-късно и от Комитета за наблюдение на
ОПАК.
Работата по ОПАК започна през 2005 г., а официалните преговори по приемане
то й приключиха на 13 септември 2007 г. На 3 октомври 2007 г. еврокомисарят
по заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла
официално подписа ОПАК. Средствата по Програмата за периода 2007 – 2013 г.
са 181 млн. евро, от които 154 млн. евро са предоставени от ЕСФ, а 27 млн. евро
– от национално съфинансиране.
Основната цел на ОПАК е да подобри работата на държавната администрация, да я направи ефективна, обърната "с лице към хората"1 и ориентирана към
потребителите на административни услуги. Затова е необходимо въвеждането
на принципи на доброто управление, включването на заинтересованите страни
във формулирането на политики и подобряването на капацитета на служители
те за изпълнение на задълженията им. Същите резултати ще бъдат търсени
и по отношение на дейността на съдебната система и на структурите на
гражданското общество, тъй като тяхното оптимизиране и повишена ефек
тивност са задължителна предпоставка за доброто функциониране на държа
вата и за постигането на икономически растеж.
За популяризиране на целите на Програмата и на изпълнението й е разработен
Комуникационен план. Можете да го намерите на www.opac.government.bg, в руб
риката "Документи".
Стратегически цели на ОПАК:
yyПодобряване на работата на държавната администрация за реализиране
на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и
създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост
yyПовишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система

1

Слоган на българската държавна администрация
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Стратегическите цели на ОПАК ще се постигнат чрез изпълнението на кон
кретни специфични цели:

yyЕфективно функциониране на администрацията и на съдебната система
yyПодобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната
система и структурите на гражданското общество
yyМодерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система

 Приоритетни оси на ОПАК
Специфичните цели на ОПАК ще се постигат чрез изпълнението на дейности,
структурирани в четири приоритетни оси:

yyПриоритетна ос I: Добро управление
yyПриоритетна ос II: Управление на човешките ресурси
yyПриоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие
на електронното управление

yyПриоритетна ос IV: Техническа помощ

 Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПАК
За всяка бюджетна година УО на ОПАК разработва Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. На практика това е годишният план за обявяване на процеду
ри за подбор на проектни предложения.
www.opac.government.bg

Съгласно чл. 11, ал. 1 от ПМС №121/31.05.2007 г.

2
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ИГРП на ОПАК задължително включва следната информация за всяка планирана
процедура:
yyприоритетната ос и подприоритета, по които се отпуска помощта
yyдопустимите бенефициенти
yyмаксималния размер на безвъзмездното финансиране
yyмаксималния и минималния праг за кандидатстване
yyмесеца или периода от годината, през които се планира да бъде публикувана
обявата за откриване на процедура за подбор или процедура за директно
предоставяне.

 Процедури по ОПАК
УО на ОПАК подготвя, инициира и изпълнява следните два типа процедури за
набиране на проектни предложения:
A. Процедура за подбор на проекти – насочена е към структурите на граждан
ското общество (социално-икономическите партньори и НПО), централните,
областните и общинските администрации и органите на съдебната власт
Б. Процедура за директно предоставяне – насочена е към конкретните бене
фициенти3. Конкретните бенефициенти по всяка приоритетна ос са изброени
на стр. 11 в това Ръководство.
Министърът на държавната администрация и административната реформа
утвърди типови образци на следните документи:
yyНасоки за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (при проце
дури за подбор на проекти)/Указания за директно предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ (при процедури за директно предоставяне)
yyНасоките/Указанията включват Формуляр за кандидатстване и необходи
мите приложения към него.

3

Виж чл. 8 и чл. 9 от ПМС №121/31.05.2007 г.
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Глава 2

Разработв а н е н а п роек т н и п р е д ло ж е н ия
2.1. Проектна идея
 Идентифициране на потребностите
Първата фаза от разработването на проектното предложение е да направи
те оценка на потребностите и необходимия капацитет на организацията. Има
различни начини, по които можете да идентифицирате нуждите си – например
чрез анкети, интервюта, фокус-групи и др. След това можете да ги групирате
и да ги подредите по важност за организацията. По този начин ще достигнете
до основните проблеми, които трябва да бъдат разрешени.
Отговорите на следните въпроси ще ви помогнат да формулирате проектната
си идея:
yyЗАЩО? (какъв е проблемът)
yyКАКВО? (какво искате да постигнете, какви цели си поставяте и доколко
тяхното постигане спомага за решаване на идентифицирания проблем)
yyКАК? (с какъв набор от дейности ще постигнете набелязаните цели)
yyКОГА? (в какъв период от време ще се изпълнява проектът)
yyКОЛКО? (какъв бюджет ви е необходим за реализация на проекта и за по
стигане на неговите цели).
След като формулирате проектната идея, е важно да прецените какви въз
можности за нейната реализация и финансиране съществуват. Например по коя
оперативна програма можете да кандидатствате. Ако обхватът и целите на
ОПАК са най-подходящи за вашата идея, тогава проверете в ИГРП дали и кога
се отваря процедурата, която ви интересува. След това можете да развиете
конкретната си идея според изискванията на обявената процедура, като попъл
ните правилния Формуляр за кандидатстване.

 Какво е целева група и място на изпълнение?
Целевата група е социалната, професионалната или друга група хора, която ще
има полза от осъществяването на този проект. Целевите групи по ОПАК са:
yyдържавната администрация (например специалистите по човешки ресурси
в централната администрация, експертите от областните и общинските
администрации)
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yyсъдебната система (например органите на съдебната власт в област Х)
yyструктурите на гражданското общество (например неправителствените
организации, работещи в дадена сфера).
Мястото на изпълнение е районът, в който се изпълнява проектът. Това може
да бъде територията на цялата страна, на дадена област или община и на
държавите членки.
В тази част трябва да се обясни каква е спецификата на нуждите на целевата
група и съществуват ли обективни предизвикателства за работа с нея.

 Анализ на проблемите
Преди да започнете да подготвяте проектно предложение, е необходимо да ана
лизирате идентифицираните проблеми, както и причините и следствията от
тях.
Анализът включва съставяне на т.нар. дърво на проблемите, от което могат
да се извлекат целите на проекта.
При съставянето на дървото на проблемите е добре да включите партньори
те и представители на целевите групи. Така ще можете да обсъдите различни
те гледни точки.

Дърво на проблемите
При анализа трябва да се прави точно разграничение между следните три нива:
проблем, причини за проблема и следствията от него. Това е важно, тъй като
проектните цели ще се формулират на базата на идентифицираните проблеми
и трябва да е абсолютно ясно дали проектът ще атакува даден проблем, причи
ните или последиците от него.
Определянето на различните нива в дървото на проблемите по-нататък ще
послужи за точното формулиране на целите и в конкретния пример.
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Дърво на проблемите
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 Анализ на целите
Всяко проектно предложение е насочено към следните два вида цели:
Обща (дългосрочна, основна) цел
Отговорът на въпроса "Защо искате този проект да бъде реализиран?" обикно
вено подсказва неговата обща цел. Тя допринася за решаването на основен про
блем, който ви засяга (напр. подобряване на административното обслужване).
Специфични (конкретни) цели
Специфичните цели на дадена проектна идея могат да бъдат постигнати чрез
реализиране на дейностите по проекта – т.е. конкретният принос на този про
ект за решаване на основния проблем. Тъй като проектното предложение става
част от договора за финансиране, в края на изпълнението на проекта конкрет
ните цели трябва да са напълно реализирани. Затова е желателно те да не
бъдат повече от две или три и да са реално постижими.

 Дърво на целите
Дървото на целите е огледално на дървото на проблемите. Най-лесният на
чин да идентифицирате целите е именно да "превърнете" дървото на проблеми
те в дърво на целите, като перифразирате всеки проблем в положителна фраза.
Например "липса на модерни технологии за обработка на заявления" става "въ
веждане на модерни технологии за обработка на заявления".
Ако се опитате да постигнете всички цели от дървото, ще имате твърде скъп,
обширен и дълъг проект.
За да определите кои цели ще разпишете в проекта, трябва да си зададете
следните въпроси:
yyКоя комбинация от цели ще доведе до най-добър резултат?
yyKолко ще струва?
yyKаква е вероятността да постигнете тези цели?
yyKакви са рисковете?
yyИма ли други организации или проекти, които са си поставили същите
цели?
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yyKак ще постигнете устойчивост (т.е. запазване на постигнатото и след
края на финансирането от ОПАК по вашия проект)?
yyKак могат да се разпространят резултатите от проекта?
Въз основа на дървото на проблемите и огледалното дърво на целите може
да изберете едно разклонение, върху което ще работите. Това е вашата про
ектна идея.

Дърво на целите
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 Логическа рамка
Логическата рамка е инструмент за анализиране на връзките цели – дейности
– индикатори – резултати – необходими ресурси.

След като сте формулирали целите, може да продължите по-нататък към след
ващите нива на разработване на проектната идея.
yyДейности
Дейностите са стъпките, които трябва да бъдат извършени в определена
времева последователност, за да се постигнат конкретните резултати.
Последните, от своя страна, ще доведат до изпълнение на конкретните
цели на проекта. Дейностите трябва да са взаимно свързани, логически
последователни и тясно обвързани с очакваните резултати и вложените
ресурси. Те трябва да намерят пълно отражение в бюджета.
yyОчаквани резултати
Изпълнението на даден проект е факт, когато се постигат определени
резултати. Някои от резултатите са устойчиви във времето, имат важно
значение след приключването на проекта и водят до положителни промени.
УО на ОПАК изисква да има гарантирана устойчивост на проекта.
yyИндикатори
Индикаторите показват как ще се измерва изпълнението на дейностите и
резултатите от тях.
Индикаторите трябва да отговарят точно на въпросите:
 Количество: Колко?
 Качество: Какво? Колко добре?
 Целева група: За кого?
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 Време: Кога? Кога започва и колко продължава?
 Място: Къде?
Пример за индикатори е разработен в таблицата за наблюдение и вътреш
на оценка на дейностите от Формуляра за кандидатстване на стр. 34 в
настоящото ръководство.

2.2. Попълване на Формуляра за кандидатстване
За всяка процедура УО на ОПАК разработва Насоки/Указания за кандидатстване с конкретните изисквания, например прагове за финансиране и срок за кан
дидатстване.
Формулярът за кандидатстване и приложенията към него се попълват на български език и печатно (а не на ръка).

При одобрение на проекта за финансиране цялото проектно предложение,
включително Формулярът за кандидатстване, стават неразделна част от до
говора. Следователно всички срокове, дейности, резултати, индикатори и цели,
заложени в него, трябва да се изпълняват стриктно.
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1) Първата част от Формуляра за кандидатстване е описание на проект
ната идея.

 Резюме на проекта
Резюмето на проекта включва следната информация: период за изпълнение, бе
нефициент, партньор(и) (ако има такива), цели на проекта, целева(и) група(и),
очаквани резултати, основни дейности. Текстът на резюмето, макар намиращ
се в началото на Формуляра за кандидатстване, се попълва накрая, след като
проектната идея е разработена напълно.

 Обосновка на проекта
Обосновката има ключово значение в проектното предложение. Оценителната
комисия, респективно УО на ОПАК, трябва да бъдат убедени, че предлаганият
проект активно спомага за реализиране на местната, националната и европей
ската политика в съответната сфера. Освен това оценителите трябва да се
убедят, че дейностите са реалистични, изпълними и обвързани с бюджета. Тези
дейности трябва да са допустими по ОПАК.

 Съответствие с целите на приоритетната ос и на подприоритета
ОПАК има предварително разписани цели по приоритетни оси и подприоритети.
Проектите, които се финансират по ОПАК, трябва да изпълняват целите на
Програмата.

 Описание на целите и съответствие с нуждите на целевите групи
Още в обосновката трябва да бъдат конкретизирани целевите групи (една или
повече) и техните нужди. Трябва да има логическа връзка между избора на це
левите групи, потребностите им, предлаганите дейности и бюджета по про
екта.
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В крайна сметка точното определяне на потребностите на целевата група
е основа на добрия проект и това е ключовият момент в обосновката. За да
ги аргументирате добре, е важно да разполагате с точна и обективна инфор
мация. Използвайте достоверни източници като националната статистика,
официални доклади и направени изследвания (на министерства, научноизследо
вателски центрове или институти, консултантски фирми или международни
институции). Можете също да анкетирате представители на целевата група
в района по въпроси, свързани с предвидените дейности по проекта.

 Съответствие и принос за реализиране на хоризонталните политики на ЕС
Дейностите, включени в проектните предложения, трябва да са в съответ
ствие с хоризонталните принципи на ОПАК и да допринесат за постигането на
заложената цел по съответния подприоритет. Управляващият орган на ОПАК
ще следи на всички етапи на оперативната програма за прилагането на воде
щите хоризонтални политики на ЕС, а именно:
yyРавенство между половете и превенция на дискриминацията (равни възможности) въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярва
ния, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Прилагането на този
принцип е задължителна интегрална част от всички политики и практики,
финансирани по линия на СФ.
yyИновации и прилагане на политики (mainstreaming)
Прилагането на този принцип означава разработване на нови подходи и
споделяне на добри практики при изпълнението на различни политики. Ще
бъдат финансирани дейности, свързани с разработването на иновации и
прилагане на политики, подобряване на инструментите на съществуващи
те политики и практики, както и разпространение на добри практики.
yyПартньорство
Прилагането на принципа на партньорство е важен компонент на всички
политики и практики, подпомагани по линия на СФ. Основната цел на този
принцип е да гарантира участието на всички заинтересовани страни в
процесите на програмиране, изпълнение, мониторинг и оценка на подкрепа
та по линия на ЕСФ.
yy Според Лисабонската стратегия устойчиво развитие означава съгласу
ваност между краткосрочните и дългосрочните цели с оглед на постига
нето на баланс между политиката за ускоряване на растежа и увеличава
не на заетостта и опазването на околната среда.
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Хоризонталните политики са заложени в таблицата от точка 2.3 във Формуля
ра за кандидатстване.
Хоризонтални политики

Дейности, в които
са застъпени

Равенство между половете и липса на дискриминация
Проектът прилага принципа на равенство
между половете



Проектът допринася за утвърждаване на
принципа на равните възможности



Проектът създава условия за превенция на
дискриминацията



Иновации и прилагане на политики
Проектът предлага иновативни подходи при
неговата реализация



Проектът предвижда въвеждане на нови или
усъвършенстване на съществуващи услуги



Проектът предвижда създаване на
нова организация на дейността на
администрацията и съдебната система



Проектът споделя и популяризира
съществуващи добри практики в областта на
иновациите и прилагането на политики



Партньорство
В процеса на реализация на проекта се
включват всички заинтересовани страни



Устойчиво развитие
Проектът разпространява и популяризира
формите и начините за прилагане на принципа
на устойчиво развитие
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За да попълните таблицата, отбележете с "Х" квадратчето срещу всеки хори
зонтален принцип, който ще бъде постигнат с изпълнението на дейност(и) по
проекта. В дясното поле запишете конкретната дейност(и).

 Подробно описание на дейностите
Всяка предвидена дейност по проекта трябва да се опише в отделна таблица.
Дейностите за осигуряване на информация и публичност трябва да бъдат по
сочени по същия начин.
Наименование на
дейността
Описание на дейността
Обосновка на
дейността
Очаквани резултати

 Методика
Методиката се отнася до начина на осъществяване на проекта, включително
на работата с целевите групи.
Трябва подробно да опишете:
yyметодите за изпълнение на дейностите и тяхната последователност при
изпълнението на проекта
yyкак ще бъде използван предишен опит от други проекти в дадената сфера
(ако е подходящо)
yyстепен и начин на участие на партньорите при изпълнение на проекта
yyпричини за включване на всеки един от партньорите, свързани с опит и ка
пацитет за извършване на определена работа по проекта (аргументира се
участието на партньорите с оглед разпределението на ангажиментите и
отговорностите в изпълнението на проекта и бюджета)
yyекип, предложен за реализация на проекта (описание по функции, отговор
ности, опит).
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 Продължителност на проекта и план за изпълнение
Планирането е важно както на ниво кандидатстване с проектно предложение,
така и на ниво изпълнение на одобрен и финансиран проект. То е ключово за
реализирането на проекта.
Много е важно планът да бъде реалистичен и изпълним. Опишете дейностите
си подробно, за да имате план за изпълнение на проекта и за разходване на
средствата по него.

Подробното планиране на дейностите във времето, както и планирането на
необходимите ресурси ще ви даде възможност да попълните съответната таб
лица от Формуляра за кандидатстване и да си помогнете при описанието на
екипа за изпълнение и при подготовката на бюджета.
Планът се попълва по следния начин:
yyв сиво се попълват месеците, през които се извършва конкретната дей
ност по проекта
yyв колона "Дейност" се изброяват наименованията на дейностите по про
екта
yyв колона "Отговорник" се посочва кой следи за изпълнението на конкретна
та дейност – кандидатът и/или (някой от) партньор(ите)
yyв колона "Начин на изпълнение" се посочва предвиждат ли се и кога процеду
ри за избор на изпълнител за конкретната дейност по реда на ЗОП или на
ПМС №55/12.03.2007 г.
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1 шестмесечие
Дейност

Месец
1

Месец
2

Месец
3

Месец
4

Месец
5

Месец
6

Отговорник

Начин на
изпълнение

Дейност 1
(наименование)
Дейност 2
(наименование)
Дейност 3
(наименование)
и т.н.

В примерния план за изпълнение не следва да се посочват конкретни дати, а "ме
сец 1", "месец 2" и т. н. Добре е като предпазна мярка да предвидите известен
резервен период от време в графика за изпълнение.

 Наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението на дейностите
Механизмът за наблюдение и вътрешна оценка е разяснен подробно в Глава 5 от
това Ръководство.
Тук трябва да попълните следната таблица и да опишете как конкретната дей
ност по проекта допринася за постигането на заложените специфични цели.
Дейности
1. Проучване и
анализ на нуждите от обучение
на служителите в
община Х

Очаквани
резултати
– Проучени и определени конкретни
потребности от
обучение сред целевата група
– Изведени цели на
обучението

2. Обучение на – 40 служители в
служителите за община Х, получили
знания и практичесработа в екип
ки умения за работа
в екип
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Индикатори за
изпълнение

Източници на
информация за
индикаторите

– Брой анкетирани – Анкетни карти
служители
– Доклад с анализ от
– Разработена ме- проучването
тодика за провеждане на проучването
– Изготвен анализ
на резултатите от
проучването
– Брой участници в
обучения
– Брой проведени
обучения
– % от обучените,
които могат да работят в екип
– % обучени жени

Специфични цели
– Да се проучи и
оцени нуждата от
обучение на служителите в община Х

– Регистрационен – Да се подобри орсписък на участни- ганизацията на раците
бота в община Х
– Програма на обучителния семинар
– Анктетни карти
за оценка на обучението
– Копия от презентации
– Снимки

Разработване на проектни предложения

Дейностите и очакваните резултати са тези, които сте посочили в таблица
та за подробно описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване.
Специфичните цели са идентични с тези, посочени в резюмето на проекта.

 Устойчивост и мултипликационен ефект
Един проект може да се нарече устойчив, ако продължава да предоставя ползи
на целевите групи за известен период от време, след като финансирането е
приключило.
Във Формуляра за кандидатстване по ОПАК трябва да опишете устойчивостта на очакваните резултати. Тук можете да аргументирате как постижения
та на проекта ще продължат да съществуват и да се развиват и след приключ
ването му. Можете също да опишете дали ще има екип (от бенефициента или
от партньорите му), който да продължи да осъществява дейностите и след
края на проекта.
Трябва да направете разграничение между следните три измерения на устой
чивост:
а) Финансово отношение – как ще бъдат финансирани дейностите, след
като приключи финансирането от безвъзмездната помощ
б) Институционално отношение – при приключване на проекта ще има ли
структури, позволяващи продължаване на дейностите; заложени ли са дей
ности за повишаване на капацитета на екипа
в) Ефект на ниво политики – доколко проектът ще спомогне за реализи
рането на съответната политика, ще доведе ли до усъвършенстване на
законодателството и до прилагането на нови модерни практики и др.
Мултипликационен ефект е възможността за разпространяване на постиг
натите положителни резултати и опит по време на проекта и след неговото
приключване. При разписване на проекта е необходимо да заложите начини за
популяризиране на резултатите от него, за да могат полезните практики и
умения да окажат влияние върху по-голяма група хора или върху други сектори.
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 Бюджет на проекта
Бюджетът на всеки проект се разписва в бюджетна таблица, разработена
предварително от УО на ОПАК. Бюджетната таблица е самостоятелно прило
жение. Тя трябва да съдържа точни разчети на финансовите ресурси, необходи
ми за реализиране на дейностите по проекта, които вече са подробно описани
във Формуляра за кандидатстване.
Планирането и разходването на средства за проекти по ОПАК става в съот
ветствие с:
yyПостановление №62/21.03.2007 г., регламентиращо националните правила
за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за финансовата рамка
2007 – 2013 г.
yyПостановление №231/20.09.2007 г., регламентиращо детайлни правила за
допустимост на разходите по ОПАК, съфинансирана от Европейския социа
лен фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
yyПостановленията, регламентиращи детайлни правила за допустимост на
разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд
за регионално развитие (в случаите, когато в Насоките/Указанията за кан
дидатстване изрично е разрешено финансиране по допълващ начин).
Допустими разходи по правилата на ЕСФ
yyразходи, свързани с провеждане на обучения във връзка с изпълнението на
дейностите по ОПАК
yyразходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) съгласно национално
то законодателство във връзка с изпълнението на дейностите по ОПАК
yyразходи за технически и финансови експертизи, ако са пряко свързани с фи
нансираните дейности по проекта и са необходими за подготовката или
осъществяването им
yyразходи, свързани с дейности по осигуряване на публичност и информация за
изпълнението на проектите
yyбанкови такси за откриване и обслужване на сметки, разкрити по изискване
на Управляващия орган (изискването по отношение на откриване на банкова
сметка се урежда в насоките за кандидатстване, като изрично се споме
нават видът на сметката и третирането на лихви, начислявани по тази
сметка)
yyразходи за задължителен одит при проекти на стойност над 200 000 лв.
(разходите за одит на проекти под тази стойност се отчитат към непре
ките разходи)
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yyразходи за застраховки на закупени активи по проекта, ако те са предвиде
ни в Насоките за кандидатстване по ОПАК за всеки отделен случай
yyразходи за разработване на специализиран софтуер, включително за инфор
мационни системи
yyразходи за финансиране на възнаграждения и доплащане към възнагражде
ния на служители, включително осигурителни вноски съгласно национално
то законодателство, за извършени дейности по проекта извън обхвата на
техните служебни задължения; разходите за възнаграждения за извършена
работа се отчитат въз основа на действителните възнаграждения на съ
ответните служители и следва да бъдат пропорционални на изработеното
по проекта време
yyразходи за лизинг, при условие че:
а) лизингополучателят е бенефициент по ОПАК
б) лизингът е необходим за изпълнението на дейностите по ОПАК
в) лизинговите вноски са дължими и платени до срока за изпълнение на
договора за финансиране по ОПАК
г) лизингът е по-изгоден от наема на същата стока
д) разходът за лизинговите вноски се доказва с фактура или с еквивален
тен първичен счетоводен документ
е) разходите по лизинговите вноски не трябва да надхвърлят пазарната
цена за закупуване на актива, след като от тях се извадят таксите,
лихвите, застраховките и др., които са недопустими за финансиране по
ОПАК
yyразходи за амортизация на амортизируеми активи, които са пряко свързани
с целите на проекта, при условие че отговарят едновременно на следните
изисквания:
а) активите не са закупени, дори частично, със средства от друг източ
ник от националния бюджет, от бюджета на Европейските общности
или от друга донорска програма
б) разходът за амортизация е начислен в съответствие със счетовод
ното законодателство и е признат в размер, непревишаващ размера
на максимално допустимата данъчна амортизация за конкретния актив
съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане; лицата, които
не начисляват амортизация по реда на счетоводното законодателство,
определят разхода за амортизация по реда, предвиден в Закона за корпо
ративното подоходно облагане
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в) разходите се отнасят само за периода на съфинансиране на съответ
ния проект
г) приносът в натура е допустим разход, при условие че е съобразен с чл. 5,
т. 2 от ПМС №231/20.09.2007 г. е посочен изрично като допустим разход
в Насоките за кандидатстване
yyразходи за услуги, свързани с попълване на формуляр за кандидатстване и/или
подготовка на проектно предложение, ако изборът на изпълнител за тази
услуга е извършен в съответствие с изискванията на Закона за обществе
ните поръчки и на подзаконовите актове по прилагането му или с Постано
вление №55 на Министерския съвет от 2007 г. и предложението е одобрено
за финансиране по ОПАК
yyдруги допустими за ЕСФ разходи, пряко свързани с изпълнението на дей
ности по ОПАК.
Допустими разходи по правилата на ЕФРР
Средствата за проекти по ОПАК се предоставят от ЕСФ, който финансира
т.нар. "меки мерки", а не инфраструктура. По отделните процедури УО на ОПАК
може да разреши финансиране по допълващ начин (кръстосано финансиране по
правилата на ЕФРР) и за дейности, необходими за доброто изпълнение на про
екта и пряко свързани с него. По тези правила могат да се финансират разходи
за закупуване на дълготрайни материални активи (компютри, обзавеждане и
оборудване), строително-ремонтни дейности, закупуване на програмни продук
ти и лицензи.

38

Разработване на проектни предложения

Недопустими разходи по Европейския социален фонд са:
––възстановим ДДС
––заеми и/или лихви по дългове
––комисионни и загуба от смяна на валута
––дивиденти и печалба
––разходи за гаранции, осигурени от банки или други финансови институции
––разходи по договори с подизпълнители по чл. 5, ал. 1 от ПМС №62/21.03.2007 г.
––глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове
––такси, административни разходи и разходи за застраховане, свързани с до
говора за лизинг
––строеж на сгради
––закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства, инфраструкту
ра, недвижими имоти и земя, ремонт и реконструкция на сгради
––разходи за закупуване на оборудване втора употреба
––разходи за амортизации на амортизируеми активи, които са пряко свързани
с целите на проекта, при условие че активите са закупени, дори частично,
със средства от друг източник от националния бюджет, от бюджета на
Европейските общности или от друга донорска програма.

Оценителната комисия подробно проверява бюджета преди да одобри проект
ното предложение за финансиране. Това означава, че бюджетът трябва да се
подготви много внимателно. Ако не сте включили в бюджета всички разходи,
необходими за всички дейности, може да имате проблеми с изпълнението. А в
случай че бюджетирате прекалено големи суми за някои дейности, комисията
може да постави под съмнение целия проект и да откаже финансирането му.
За нуждите на ОПАК бюджетът следва да покрива всички допустими разходи за изпълнение на проекта (включително и вашето съфинансиране, ако има
такова), а не само приноса на безвъзмездната финансова помощ. Проверете в
Насоките/Указанията за кандидатстване дали се изисква съфинансиране за
конкретната процедура.
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Планирането на разходите по бюджетни пера трябва да е съобразено с прило
жимите процедури за избор на изпълнител по ЗОП/ПМС №55/12.03.2007 г. Не се
допуска разделяне на изпълнението на една и съща дейност (включително меж
ду парньорите по проекта) с цел заобикаляне на изискванията на закона/поста
новлението. В случай че определена дейност надхвърля праговете, определени
в ЗОП/ПМС №55/12.03.2007 г. и за нея ще се провежда процедура за избор на
изпълнител, разходът трябва да се заложи по едно бюджетно перо (например
„Разходи за външни услуги”). Когато дейността е под праговете, определени в
ЗОП/ПМС №55 и тя ще се извършва от бенефициента, разходите се посочват
по съответните бюджетни пера (възнаграждения, осигурителни вноски, коман
дировки, материали). Партньорите по проекта не са изпълнители.
При планирането на средствата за възнаграждения на персонала, когато даден
член на екипа работи на непълно работно време, трябва да се посочи процен
тът на заетост към проекта. Разходите за осигурителни вноски за сметка на
работодателя се залагат на отделен ред в бюджета.
Разходите за командировки трябва да са според изискванията на Наредбата
за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина.
Пътните разходи се отчитат съгласно изискванията на Наредбата за коман
дировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализа
ции в чужбина и при избор на най-икономичен маршрут.
При процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на държавната администрация и съдебната система общите допустими разходи
включват и разходите за финансиране по допълващ начин (по правилата на Ев
ропейския фонд за регионално развитие), ако това е изрично посочено в Указа
нията за кандидатстване.

В тях са включени възнагражденията на ръководителя на проекта, на екипа по
проекта, разходите за електроенергия, отопление, телефони, факс, интернет,
консумативи, материали, наем на офиса, разходите за разработването на про
екта. В Указанията за кандидатстване можете да проверите точния процент
на разходите за организация и управление.
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При процедурите за конкурентен подбор за структурите на гражданското общество (СГО) бенефициентите могат да заложат непреки разходи по проекта
на базата на постоянна ставка (flat rate). В непреките разходи са включени
възнагражденията на ръководителя на проекта, на екипа по проекта, разходите
за електроенергия, отопление, телефони, факс, интернет, консумативи, мате
риали, наем на офиса, разходите за разработването на проекта (дори когато
партньор е структура на държавната администрация или на съдебната систе
ма). Те не трябва да се включват в преките разходи по бюджета. Когато в Насо
ките за кандидатстване е описана възможността за финансиране по допълващ
начин (допустими са разходи по правилата на Европейския фонд за регионално
развитие), трябва да извадите тази сума от преките разходи по проекта, за да
изчислите непреките си разходи.

При договори за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 200 000 лв.
извършването на одит е задължително. Тогава сумата за одит се включва в
преките разходи по проекта. Ако стойността на вашия проект е под 200 000
лв., но все пак искате да извършите одит, това е допустимо по ОПАК и се по
сочва в непреките разходи/разходите за организация и управление.

Ако проектът се изпълнява повече от една година, някои цени биха могли да се
увеличат/намалят. За да планирате реалистичен разход, заложете съответния
коефициент на увеличение/намаление при разчетите.
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Приложение №  
Организация: ХХХХХХ
БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА1
(в лева)2
Вид разход

Сума

I. Група А – Допустими разходи по правилата на ЕСФ

1. Разходи за трудови и други възнаграждения на физически лица3 – по
приложен опис
2. Осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя

3. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни)4
3.1. Командировки в страната5

1 740,00
309,32

6 000,00
6 000,00

3.2. Командировки в чужбина6
4. Материали и консумативи
5. Разходи за външни услуги7
5.1. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност – по приложен опис
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5.2. Разходи за обучения/семинари – по приложен опис

53 620,00

5.3. Разходи за проучвания, изследвания и анализи – по приложен опис

32 000,00

5.4. Разходи за одит8 – АКО Е ПРИЛОЖИМО
5.5. Други външни услуги – по приложен опис
6. Разходи за амортизация на амортизируеми активи по чл. 5 (2), т. 1 на
ПМС №231/20.09.2007 г. – по приложен опис9
7. Други преки разходи, некласифицирани в раздели от 1 до 6 – по приложен
опис
8. Общ сбор "Преки допустими разходи по правилата на ЕСФ" (1-7)
9. Непреки разходи10 – 20% от преките допустими разходи по раздел 8
(ПРИЛОЖИМО САМО ЗА СГО)
10. Общо допустими разходи по Група А (8+9)

115 749,32
23 149,86
138 899,18

II. Група Б – Допустими разходи по правилата на ЕФРР11
11. Основен ремонт на дълготрайни материални активи
12. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
12.1. Придобиване на компютри и хардуер – по приложен опис
12.2. Придобиване на оборудване, машини и съоръжения – по приложен опис
12.3. Придобиване на други ДМА – по приложен опис
13. Други преки допустими разходи – по приложен опис
14. Общо допустими разходи по Група Б (11+12+13)
Общо допустими разходи по проекта (10+14)

138 899,18
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Важни бележки
1

Бюджетът следва да покрива всички допустими разходи за изпълнение на проекта, а не само приноса
по ОПАК. Всички пера трябва да бъдат представени в описи с разбивка по отделните им компоненти
в мерни единици и по единични цени.
2

Бюджетът се представя в лева. Стойностите се закръгляват до втория знак след десетичната
запетая.
3

Ако служители, ангажирани пряко по изпълнението на дейности по проекта, не работят на пълно
работно време за изпълнение на проекта, възнаграждението им следва да бъде посочено при
описанието на съответното перо като брой отработени дни или часове.
4

За всяка процедура ограниченията на разходите за нощувки се определят в конкретните Насоки за
кандидатстване.
5

Разходите за командировки следва да са съобразени с ограниченията съгласно Наредбата за
командировките в страната.
6

Разходите за командировки следва да са съобразени с ограниченията съгласно Наредбата за
служебните командировки и специализации в чужбина.
7

По Раздел 5 "Разходи за външни услуги" се включват разходи, които са обект на договор с
изпълнител.
8

При договори за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 200 000 лева извършването на
одит е задължително.
9

Разходите за амортизация на амортизируеми активи се считат за допустими само за активите
съгласно чл. 5 (2), т. 1 на ПМС №231/20.09.2007 г. за периода на финансиране на проекта и в размери
до годишните данъчни амортизационни норми.
10

Непреките разходи се изчисляват като процент от преките допустими разходи. Проверете
в Насоките за кандидатстване какъв е определеният процент за непреки разходи по конкретната
процедура (той може да е между 0 и 20%).

11

Когато в Насоките за кандидатстване е описана възможността за финансиране по допълващ начин
(допустими са разходи по правилата на Европейския фонд за регионално развитие), трябва да извадите тази сума от преките разходи по проекта, за да изчислите непреките си разходи. УО на ОПАК
определя и точния % допустими разходи за финансиране по допълващ начин за всяка процедура.
ЗАБЕЛЕЖКА: Бенефициентът носи цялата отговорност за верността на финансовата информация,
попълнена в тези таблици.
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Опис на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

№
по
ред

Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски

1

2
Възнаграждение за
експерт – изготвяне
на тръжни документи

1.

(в лева)
2. Осигурителни
вноски

1. Възнаграждения
Единица
мярка

Брой
единици

Единична
цена

Сума

%

Сума

3

4

5

6

7

8

на ден

10

50,00

500,00

20,20

101,00

2.

Възнаграждение за
лектор – семинар

на час

4

70,00

280,00

16,80

47,04

3.

Възнаграждение за
лектор – семинар

на час

16

60,00

960,00

16,80

161,28

4.

Възнаграждение за
преподаватели
по
.............................

на час

0,00

0,00

5.

Възнаграждение
експерт
"....................."

на месец

0,00

0,00

1 740,00

309,32

за

ОБЩО:
Забележки:
Впишете сумата на колона 6 по т. 1 от Бюджета на проекта.
Впишете сумата на колона 8 по т. 2 от Бюджета на проекта.
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Опис на разходите за командировки в страната
(в лева)
№
по
ред

3.1. Командировки в страната

Единица мярка

Брой
единици

Единична цена

Сума

1

2

3

4

5

6

1.

Семинар по
.........................   
за 30 участници
за 3 дни

6 000,00

1.1.

Дневни

на ден

90

20,00

1 800,00

1.2.

Квартирни

на ден

60

60,00

3 600,00

1.3.

Пътни

за участник

30

20,00

600,00

2.

Обучение по
......................   
за ............. участници за .............
дни

2.1.

Дневни

на ден

0,00

2.2.

Квартирни

на ден

0,00

2.3.

Пътни

за участник

0,00

ОБЩО:
Забележка:
Впишете сумата на колона 6 по т. 3.1. от Бюджета на проекта.
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Опис на разходите за материали и консумативи
(в лева)
№
по
ред

4. Материали,
консумативи

Единица мярка

Брой
единици

Единична цена

Сума

1

2

3

4

5

6

1.

Семинар по
........................  
за 30 участници
за 3 дни

430,00

1.1.

Презентационни
материали

на брой

30

8,50

255,00

1.2.

Луксозни папки

на брой

30

3,00

90,00

1.3.

Химикали

на брой

30

1,50

45,00

1.4.

CD

на брой

50

0,80

40,00

ОБЩО:

430,00

Забележка:
Впишете сумата на колона 6 по т. 4. от Бюджета на проекта.
Опис на разходите за дейности, свързани с осигуряване на публичност
(в лева)
№
по
ред

5.1. Разходи за
осигуряване на
публичност

Единица мярка

Брой е
диници

Единична цена

Сума

1

2

3

4

5

6

1.

Конференция за
........................
за 50 участници
за 2 дни (процедура
по ПМС
№55/2007 г.)

2.

Изработване на
брошури

3.
4.

1,00

18 000,00

18 000,00

брой

500,00

6,00

3000,00

Банер

брой

1,00

300,00

300,00

Плакат

брой

10,00

35,00

350,00

ОБЩО:

21 650,00

Забележка:
Впишете сумата на колона 6 по т. 5.1. от Бюджета на проекта.
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Опис на разходите за обучения/семинари
(в лева)
№
по
ред

5.2. Обучения/семинари

Единица
мярка

Брой
единици

Единична
цена

Сума

4

5

6

1

2

3

1.

Обучение по
........................  
за 100 участници за 6
дни (процедура по ПМС
№55/2007 г.)

за участник

2.

Семинар по
.................................  
за 30 участници
за 3 дни

100,00

520,00

52 000,00

1 620,00

2.1.

Наем зала

на ден

3

300,00

900,00

2.2.

Екран

на ден

3

50,00

150,00

2.3.

Кафе пауза

на брой

180

1,50

270,00

2.4.

Озвучаване

на брой

2

150,00

300,00

3.

Обучение по
............................  
за ..... участници
за ..... дни
ОБЩО:

Забележка:
Впишете сумата на колона 6 по т. 5.2. от Бюджета на проекта.
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Опис на разходите за проучвания, изследвания и анализи
(в лева)
№
по
ред

5.3. Проучвания, изследвания и анализи

Единица
мярка

Брой
единици

Единична
цена

Сума

1

2

3

4

5

6

1.

Проучване и анализ на нуждите от обучение (процедура по ПМС №55/2007 г.)

2.

Изследване
за .................................  

0,00

3.

Анализ
на ..........................

0,00

ОБЩО:

1,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

Забележка:
Впишете сумата на колона 6 по т. 5.3. от Бюджета на проекта.
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50

38 400,00

721,20

62 400,00

11 397,98

25 980,00

138 899,18

Изготвяне
на тръжна
документация

Провеждане на
обучение

Провеждане на
семинар

Осигуряване на
публичност

ОБЩО:

2.

3.

4.

5.

Общ бюджет
с включени
непреки
разходи

Проучване
и анализ на
нуждите от
обучение

Дейност

1.

№
по
ред

0,00

Месец
1

0,00

Месец
2

7 680,00

7 680,00

Месец
3

0,00

Месец
4

1 шестмесечие

0,00

Месец
5

31 441,20

721,20

30 720,00

Месец
6

4 000,00

4 000,00

Месец
7

ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

12 480,00

12 480,00

Месец
8

49 920,00

49 920,00

Месец
9

11 397,98

11 397,98

Месец
10

2 шестмесечие

21 980,00

21 980,00

Месец
11

0,00

Месец
12

(в лева)
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Разработване на проектни предложения

 Държавни помощи, правило de minimis

УО на ОПАК отговаря за спазването на правилата за държавните помощи по
Програмата. Той прилага разпоредбите на Закона за държавните помощи (ЗДП),
когато характерът на осъществяваните процедури, проекти и дейности го из
исква.
Правилото de minimis се отнася за помощта, която поради своя размер не нару
шава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху
нея и затова не се счита за държавна помощ.

УО на OПAК третира като минимална помощ всяка безвъзмездна финансова
помощ, предоставяна по ОПАК на бенефициенти или партньори – структури на
гражданското общество, които:
1. Извършват допълнителна стопанска дейност и
2. Ще осъществяват чрез проекта си по ОПАК дейности, които генерират
приходи или укрепват техния капацитет по отношение на стопанската
им дейност (например продажба на изработени по проекта наръчници, обу
чения на служители на бенефициента, които ще използват придобитите
знания при осъществяване на неговата стопанска дейност, създаване на
интернет страници с рекламна цел и др.).
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Кандидатите подават декларация, в която посочват дали извършват допъл
нителна стопанска дейност и дали безвъзмездната финансова помощ ще под
помага стопанската им дейност. УО на ОПАК проверява съответствието на
подадената декларация с приложените към формуляра придружаващи документи
(баланс, отчет на приходите и разходите на кандидата/партньора).

За да се ползва правилото de minimis, общият размер на всички получени ми
нимални помощи не трябва да надвишава левовата равностойност на 200 000
евро (391 166 лв.) за период от три фискални години (текущата фискална го
дина и предишните две фискални години), независимо от формата, целта и из
точника на помощта.
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391 166 лв. – (общ сбор на получената за последните 3 години минимална по
мощ) = (сумата, която може да се получи по одобрен проект)
Кандидати, които към момента на сключване на договора са надхвърлили су
мата от 391 166 лв. като минимални помощи за последните 3 години, няма да
могат да получат финансиране по ОПАК. Бенефициентите ще са избираеми от
ново след изтичане на тригодишния период. (Например, ако минимална помощ на
стойност 200 000 евро е получена през 2007 г., нова минимална помощ може да
бъде получена най-рано през 2010 г.)

2) Втората част от Формуляра е описание на бенефициента.
3) Третата част засяга партньорите по проекта (ако има такива). Партньо
рите трябва да отговарят на същите условия за допустимост като кандидата.

4) Четвъртата част от Формуляра се отнася до екипа за организация и
управление на проекта. В тази част трябва да опишете екипа и разпределение
то на функциите по длъжности и да приложите автобиографии за ключовите
позиции – ръководител(и), координатор(и) и счетоводител. Добрият екип за
управление, който гарантира, че бенифициентът притежава капацитет да из
пълни проекта, носи точки в оценката на качеството.

 Окомплектоване
Формулярът за кандидатстване се попълва на български език. Не се допуска
Формулярът за кандидатстване да бъде попълнен на ръка. Задължително е
да се попълнят всички полета.
Проектното предложение включва Формуляр за кандидатстване, приложения
та към него и подкрепящите документи, съгласно Насоките/Указанията за
кандидатстване за конкретната процедура. Проектното предложение трябва
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да съдържа един оригинал и две копия на хартия във формат А4, които са оком
плектовани в отделни папки. Копията трябва да са еднакви по съдържание с
оригинала (не е допустимо в копията да липсват документи от приложените в
оригинала). Проверете в Насоките/Указанията за кандидатстване кои докумен
ти се изискват на електронен носител. Задължително е представените електронни файлове да съдържат идентични документи като тези, представени
на хартия.
За да сте сигурни, че окомплектовате всичко необходимо, попълнете таблицата за административно съответствие. Можете да я намерите на интернет
страницата – www.opac.government.bg, в рубриката "Процедури". Непълно оком
плектовани предложения ще бъдат отхвърляни.
Проектното предложение – оригинал и две копия – се поставя в плик. На външния
плик трябва да има надпис със следната информация:
yyнаименование на процедурата
yyбюджетна линия
yyпълното име на кандидата
yyпълен адрес на кандидата
yyлице за контакти
yyелектронна поща
yyБУЛСТАТ
yyадрес на УО на ОПАК.
Проверете дали сте изписали правилно на плика с вашето проектно предложе
ние адреса на УО на ОПАК.
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Подкрепящи документи, които се прилагат към формуляра за кандидатства
не:
Кандидати и партньори – държавна администрация и органи на съдебната
власт:
yyКопие от БУЛСТАТ/ЕИК
yyРегистрация по ЗДДС (или Декларация за липса на регистрация по ЗДДС)
yyДокументи по преценка на УО на ОПАК (напр. сертификати, одитен доклад,
регистрации, други регистрационни и лицензионни документи и др.), изрично
посочени в Насоките/Указанията за кандидатстване
Кандидати и партньори – СГО (юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)
yyКопие от съдебното решение за регистрация
yyКопие от удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд с дата на издаване след датата на обявяване на съответната
процедура, заверено "Вярно с оригинала" от лицето, представляващо орга
низацията, или упълномощено от него лице. Не се приемат удостоверения
за актуално състояние, издадени от други организации
yyСчетоводен баланс и отчети съгласно Националния счетоводен сметкоплан
№9 за последната една година – копия, заверени "Вярно с оригинала" от лице
то, представляващо организацията, или упълномощено от него лице
yyКопие от БУЛСТАТ/ЕИК
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yyРегистрация по ЗДДС – заверена "Вярно с оригинала" от лицето, предста
вляващо организацията, или упълномощено от него лице (или Декларация за
липса на регистрация по ЗДДС)
yyДруги декларации по преценка на УО на ОПАК, посочени в конкретните На
соки за кандидатстване по обявената процедура.

 Къде и как да подадете проектните предложения?
Проектните предложения трябва да бъдат изпратени по куриер, по пощата или
доставени на ръка на адреса на УО на ОПАК:
Управляващ орган на
Оперативна програма "Административен капацитет"
Дирекция "Управление на проекти и програми"
Министерство на държавната администрация
и административната реформа
ул. "Аксаков" №1
София 1000
При получаване на проектното предложение УО на ОПАК издава документ с ре
гистрационен номер на съответното проектно предложение.
Проектни предложения, изпратени по друг начин (например по факс или по елек
тронна поща) или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.
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Краен срок за получаване на проектните предложения:
В конкретните Насоки/Указания за кандидатстване се посочват денят, датата
и часът на крайния срок за подаване на проектните предложения. Всяко предло
жение, получено след крайния срок, няма да бъде разглеждано.
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Глава 3

Подбор на п роек т и
Процесът на подбор на проекти се базира на строга и точно регламентирана
процедура за оценка.

 Оценителна комисия (ОК)
Оценителната комисия се назначава със заповед на Ръководителя на УО на ОПАК
с определен срок на работа. Комисията се състои от председател и секретар
(секретари) без право на глас и необходимия нечетен брой членове с право на
глас, които са не по-малко от трима. В състава на ОК могат да бъдат включени
също помощник-оценители и наблюдатели. Наблюдателите подготвят доклад
до Ръководителя на УО на ОПАК относно нередности в работата на ОК.

Членовете на ОК разполагат с необходимата квалификация и професионална
компетентност за експертна оценка на проектните предложения.
Членовете не могат да бъдат лица, които се намират в конфликт на интереси,
свързани лица с кандидатите или лица, които се намират в йерархична зависи
мост. Аналогични са и изискванията към помощник-оценителите и наблюдате
лите.
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 Работа на оценителната комисия
Проектните предложения се оценяват от оценителната комисия в съответ
ствие с общите критерии за избор на операции, одобрени от Комитета за на
блюдение и конкретизирани в Насоките/Указанията за кандидатстване. Публикуваните критерии не подлежат на изменение по време на процедурата.
Оценката на проектните предложения се извършва на три етапа:
А. Оценка на административното съответствие
Б. Оценка на допустимостта
В. Оценка на качеството (техническа и финансова оценка).
А. Оценката на административното съответствие се отнася до изпълне
нието на формални критерии към проектното предложение: срок за подаване,
начин на подаване, форма, пълнота на приложените документи. Критерии за
административно съответствие са например дали са попълнени всички полета
във Формуляра за кандидатстване, дали документите са окомплектовани спо
ред изискванията от Насоките/Указанията, дали са приложени всички необходи
ми подкрепящи документи.

Б. Оценката за допустимост се извършва на базата на критериите за до
пустимост, посочени в Насоките/Указанията за кандидатстване. Те включват
допустимостта на кандидата и неговите партньори, допустимостта на про
ектното предложение (дали исканият размер на финансиране и продължител
ността на проекта са в рамките на обявеното в Насоките/Указанията, дали
дейностите са допустими и др.).
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В. Оценката на качеството включва критерии като опит в управлението на
проекти или на финансови средства, доколко проектното предложение съот
ветства на целите на ОПАК и на конкретните нужди на целевите групи, подхо
дящи ли са предложените методи за изпълнение на дейностите. При оценката
на качеството всеки член оценява тяхното изпълнение с определен брой точки,
съгласно Методиката за оценка, приложение към Насоките/Указанията. Крайна
та комплексна оценка на всяко предложение представлява средноаритметичната стойност от индивидуалните оценки.

www.opac.government.bg

След приключване на работата си оценителната комисия изготвя доклад до
Ръководителя на УО на ОПАК с предложение за финансиране на проектите, под
редени в низходящ ред по брой получени точки.

 Решение на Ръководителя на УО на ОПАК във връзка с доклада на ОК
В срок до 30 работни дни, след като получи доклада на ОК, Ръководителят на УО
на ОПАК взема мотивирано решение за:
yyодобряване на доклада и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
предложените проекти или
yyвръщане на доклада за преразглеждане, или
yyотхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата.
Списъкът с проектните предложения, преминали успешно оценяването, се из
праща в Министерството на финансите за проверка за припокриване, за двой
но финансиране на дейности или за наличие на държавни помощи. Проект, за
който проверката установи наличие на някое от горните обстоятелства,
отпада от списъка и се добавя следващият по реда на класиране.
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Въз основа на становището на Министерството на финансите Ръководителят
на УО на ОПАК взема решение за предоставяне на безвъзмездна финансова по
мощ на кандидатите по реда на тяхното класиране до изчерпване на средства
та по процедурата.
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Глава 4

Сключван е н а д о г о в о р и
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти
става след сключването на договора между УО на ОПАК и бенефициента.
Образецът на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и
приложенията към него са част от Насоките за кандидатстване/Указанията за
директно предоставяне.

www.opac.government.bg

При предоставяне на минимална помощ:
yyУО на ОПАК информира министъра на финансите за предоставената помощ
и публикува информацията на своята интернет страница в срок от 3 (три)
дни от сключването на договора
yyМинистерството на финансите уведомява Европейската комисия за всички
предоставени минимални помощи и въвежда информацията в базата данни
на своя регистър
yyБенефициентът/партньорът:
––декларира тази помощ при получаване на други минимални помощи, незави
симо от тяхната форма, цел и източник, за период от три фискални години
(текущата фискална година и следващите две фискални години)
––следи общият размер на получените минимални помощи да не надвишава
левовата равностойност на 200 000 евро
––съхранява цялата документация, свързана с получената минимална помощ,
и при поискване предоставя информация на УО на ОПАК, на националните и
европейските контролни органи за срок от 10 години, считано от датата
на последното плащане по проекта.
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Глава 5

Изпълнение н а п рое к т а
5 .1 . Организ а ция н а ра б от ат а
Обикновено бенефициентите се стремят да напишат добър проект и да спе
челят финансиране по него. По-трудното обаче предстои след одобрението и
сключването на договора.

Стриктното спазване на проектното предложение обаче не е достатъчно за
доброто и пълноценно изпълнение, тъй като обикновено в предложението не са
разписани всички практически стъпки и аспекти на отделните дейности.

 Кои са първите стъпки в изпълнението на проекта?

Стъпка 1:
Изготвяне на подробен план за действие
Препоръчително е ръководителят на проекта заедно с други основни членове на
екипа (напр. координатор, счетоводител, експерт, сътрудник и др.) да разпишат
подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности.
Начинът на структуриране на изпълнението на един проект зависи както от
спецификата на проекта, така и от опита и преценката на ръководителя.
Раздробяването на основните дейности/фази от дейности на отделни самос
тоятелни задачи или работни пакети ще ви позволи лесно да ги организирате
и ръководите. Този процес е необходим и за да можете по-точно да определите
времето и ресурсите за изпълнение на задачите.
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Стъпка 2:
Организиране на първа работна среща
с партньорите по проекта
На европейския проектен жаргон първата работна среща се нарича "кик-оф" –
на английски език "kick-off" meeting (kick-off означава "старт на мача"). Футбол
ният термин се е утвърдил в проектната лексика заради идеята, че тази първа
работна среща трябва да "ритне", т.е. да даде старт на проекта.
На тази първа среща ръководителят предлага за обсъждане разработения
вече подробен план за действие. Планът се разяснява, обсъжда и при необхо
димост впоследствие се изменя след съгласуване между екипа и партньорите,
така че да се превърне в "общ план за действие". Възможно е партньорите да
третират този план като част от партньорското споразумение.
Първата работна среща би трябвало да отдели специално внимание и на това
как ще се изпълняват подробно разписаните в плана дейности и плащанията по тях. Това означава да се уточнят междинни срокове за дейностите и
плащанията при пълно спазване на Плана за изпълнение и Плана за разходване
на средствата, които са заложени като таблици в проектното предложение.
Забавянето при реализирането на дейностите се смята за неизпълнение на
проекта.
Отговорностите между бенефициента и партньорите се уреждат в партньор
ско споразумение, което е необходимо да включва:
yyдейностите и разходите, които ще се извършват от партньорите
yyначина на отчитане на дейностите и разходите; cроковете и документи
те, които представят партньорите е необходимо да са съобразени със
сроковете и документите, които бенефициентът представя пред УО на
ОПАК (опис на разходооправдателните документи, заверени копия на разхо
дооправдателните и платежните документи, на документите, доказващи
основанието за извършване на разхода, на дневниците за покупки за съот
ветните данъчни периоди, на удостоверението за регистрация по чл. 104
от ЗДДС)
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yyначина на уреждане на финансовите отношения между бенефициент и парт
ньори (подаване на искане за плащане от партньора към бенефициента и
срок за възстановяване на извършените разходи). В искането за плащане
партньорът следва да декларира пред бенефициента същите обстоятел
ства, които бенефициентът декларира пред УО на ОПАК.

Стъпка 3:
Сформиране на екипа за изпълнение на проекта
Разпределете дейностите и задачите между членовете на екипа по проекта
още по време на работната среща. Определете конкретните права и задъл
жения на отделните членове, като държите сметка за техния опит, знания,
умения и възможности да работят в екип. Особено важно е всеки да е наясно
със своите отговорности. На тази база подгответе и сключете договорите
за изпълнение.

Стъпка 4:
Създаване и поддържане на система
за комуникация в екипа
Много често партньорите по проекта се намират на разстояние един от друг,
дори в различни градове. Затова активното и ефективно общуване между тях е
от ключово значение за успешното изпълнение на проекта.
Ето някои основни средства за комуникация:
yyредовни срещи на екипа
yyпаметни (MEMO) бележки, протоколи, записки
yyизпращане на факсове
yyизпращане на писма по поща или куриер
yyтелефонни обаждания
yyел. поща, интранет (вътрешна мрежа)
yyинтернет страница
yyскайп или друг вид гласова интернет комуникация
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yyинтернет група с ограничен достъп за обмен на информация
yyвидеоконференция и др.

Освен това имайте предвид, че при изпълнението на проекта е добре да се пла
нират и контакти със заинтересованите страни, с колеги, изпълняващи сходни
проекти, с представители на УО на ОПАК и др.

Стъпка 5:
Съхранение на документите
Всеки бенефициент по ОПАК е длъжен да съхранява оригиналите на документи
на хартиен носител, а документите, подписани с универсален електронен под
пис – на електронен носител, който дава възможност да бъдат възпроизвежда
ни.
Партньорите съхраняват оригинали на всички документи, свързани с изпълнение
то на дейностите по проекта, за които са отговорни. Бенефициентът съхраня
ва в досието заверени от партньорите копия на тези документи.
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За всеки одобрен проект бенефициентът изготвя досие, което трябва да съ
държа цялата документация, свързана с управлението на проекта.

Като бенефициент вие трябва да гарантирате, че всички документи, отнасящи
се до разходите и одитите на проекта, се намират на разположение на УО на
ОПАК и всички контролни органи на национално и на европейско ниво.
Писма и друга изходяща кореспонденция се изготвят поне в 2 оригинални екзем
пляра (един за получателя и един за досието на проекта).
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Стъпка 6:
Избор на изпълнители
Изпълнението на проектите, финансирани по ОПАК, трябва да бъде съгласно
българското законодателство в областта на обществените поръчки. По този
начин се гарантира спазването на принципите на прозрачност и публичност,
свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискрими
нация.
При избора на изпълнители УО на ОПАК ви препоръчва:
yyда предвидите гаранция за авансово плащане при наличието на такова
yyда създадете разумни, балансирани и обективни критерии, така че да не
изключвате целенасочено определен кръг кандидати
yyцената да представлява поне 50% от критериите за избор на изпълнител
yyда отваряте публично офертите пред кандидатите и медиите
yyда обявявате публично класирането пред кандидатите и медиите
yyсъставът на оценителната комисия да бъде широк и да включва юристи,
икономисти и експерти в областта на съответната поръчка
yyда разпространите информацията за откриването на дадената процедура
в повече от един ежедневник.

yyВъзложители по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки (НВМОП)
Ако в качеството си на бенефициент се явявате възложители по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), тогава задължително трябва да прилагате разпоредбите на
ЗОП и съответните подзаконови нормативни актове при разходването на
безвъзмездната финансова помощ.
УО на ОПАК контролира дали изпълнението на проектите е в съответствие
с нормативните изисквания за обществените поръчки. При проверките на
място се проверява спазването на ЗОП. В случай на необходимост УО на
ОПАК може да изиска да му предоставите копие на цялата документация,
свързана с определена поръчка.
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yyВъзложители по смисъла на ПМС №55/12.03.2007 г.
В случай че като бенефициент не се явявате възложители по чл. 7 и чл. 14,
ал. 4 и 5 от ЗОП и чл. 1, ал. 4 от НВМОП, прилагайте разпоредбите на ПМС
№55/12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС.
Процедурите за определяне на изпълнител по реда на ПМС №55/12.03.2007
г. са 4 вида: открит избор, ограничен избор, договаряне и избор на подходяща оферта. В зависимост от вида на приложимата процедура като
бенефициенти вие ще имате различни задължения, които са описани под
робно в постановлението.
УО на ОПАК има право да дава задължителни за изпълнение указания за
вида на процедурата, за критериите за избор на изпълнител, за процеса на
оценка, за документите, съставени от бенефициента и др. в процедурата
за избор на изпълнител.
Задълженията ви към УО на ОПАК по реда на ПМС №55/12.03.2007 г. са
следните:
1. Вие сте длъжни да уведомите УО на ОПАК за датата, часа и място
то на отваряне на офертите или заявленията най-късно 10 дни преди
откриването на процедурата, както и да публикувате обявите за про
цедурите на интернет страницата на УО на ОПАК и най-малко в един
национален ежедневник.
2. При процедура чрез избор на подходяща оферта при обективна невъз
можност бенефициентът да избере измежду най-малко 3 оферти ико
номически най-изгодното предложение или предложението, съдържащо
най-ниска цена, той обосновава пред УО на ОПАК събирането на по-ма
лък брой оферти.
3. Вие сте длъжни да получите изрично писмено съгласие от УО на ОПАК,
преди да проведете процедура на договаряне при наличието на обсто
ятелства, допускащи прилагането на такава процедура (изчерпате
лен списък на обстоятелствата се съдържа в чл. 13, ал. 1 от ПМС
№55/12.03.2007 г.). Затова е необходимо да изпратите на УО на ОПАК
писмено искане най-късно 15 дни преди започване на процедурата.
4. При провеждане на процедура по ПМС №55/12.03.2007 г. трябва да спаз
вате указанията на УО на ОПАК, когато той е дал такива, относно при
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ложимия критерий за избор на изпълнител ("най-ниска предложена цена"
или "икономически най-изгодна оферта"). Ако приложимият критерий е
икономически най-изгодна оферта, бенефициентът спазва указанията
на УО на ОПАК относно съставните показатели за оценяване и отно
сителната им тежест в крайната оценка.
5. Трябва да посочите в подготвяните от вас пояснителни документи
за процедурите за определяне на изпълнител, че ще отстранявате от
участие всеки кандидат, който:
yyе в открито производство по несъстоятелност или в аналогично про
изводство съгласно законодателството на страната, в която лицето
е установено или регистрирано
yyе лишен от правото да упражнява определена професия или дейност
yyима парични задължения към държавата или общината, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган.
6. Като бенефициент следва да изисквате от кандидатите в процеду
рата гаранция за участие, с изключение на процедури на договаряне с
един кандидат и чрез избор на подходяща оферта.
7. Бенефициентът следва да включи в проекта на договора гаранции за
изпълнението му. Когато УО на ОПАК е дал указания относно вида на
гаранцията и размера й в проценти, бенефициентът е длъжен да ги
изпълни.
8. За целите на осъществявания от УО на ОПАК контрол бенефициентът
съхранява и при поискване предоставя протоколите от работата на
комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите и решение
то за определяне на изпълнител.
9. Бенефициентът е длъжен да съгласува писмено с УО на ОПАК всяко из
менение или допълнение на договорите си с изпълнителите.
10. Съгласно ПМС №55/12.03.2007 г. УО на ОПАК осъществява предварителен, текущ и последващ контрол за прилагането на предвидените
процедури за избор на изпълнител, включително по всяко време може да
проверява фактите и обстоятелствата, заявени от кандидатите пред
комисията за оценка.
За да извърши предварителен контрол, УО на ОПАК може да поиска да изпрати
те документацията за избор на изпълнител 20 дни преди планираната дата за
откриване на процедурата. До 10 дни след получаване на документите УО на
ОПАК ще ви уведоми, ако е необходима корекция.
За провеждане на текущия контрол УО на ОПАК може да осъществи проверка на
място на изпълнението на поръчката или да изисква допълнителни разяснения
във връзка с проекта.
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Типовите образци на документите, свързани с изпълнението на ПМС
№55/12.03.2007 г., можете да намерите на следните интернет страници:
www.eufunds.bg, в рубриката "Нормативни документи", www.opac.government.bg,
в рубриката "Документи > Нормативна база"

Стъпка 7:
Информация и публичност
Бенефициентите по ОПАК трябва да информират за своя проект широката об
щественост, медиите и участниците в него, като оповестят и финансовото
участие на Европейския социален фонд.
За подробности относно правилата, които трябва да се спазват, виж специ
алното Приложение, което е неразделна част от Договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.

5 .2 . Отчита н е
Бенефициентът трябва да гарантира, че отпуснатите средства по проекта
ще се разходват в съответствие с националното законодателство и с уста
новените норми на ЕС, спазвайки принципите за икономичност, ефективност и
ефикасност.
Извършването на разходи по проекти по ОПАК става на основата на одобрения
бюджет по проекта при спазване на правилата за допустимост на разходите.
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За да са допустими разходите, те следва да отговарят на следните условия:
yyда са включени в бюджетните пера на проекта
yyда са фактически платени от бенефициента или партньорите по проекта
за възнаграждения и покупка на стоки и услуги, необходими за изпълнението
на дейностите по проекта, а организацията да е в състояние да удостове
ри, че услугата или продуктът са фактически доставени
yyда са удостоверени с оригинални първични счетоводни документи съгласно
българското законодателство и да са осчетоводени от бенефициента (или
партньорите по проекта при наличие на споразумение)
yyда са спазени процедурите за избор на изпълнител
yyда са направени в периода на допустимост
yyда са извършени при спазване на принципа на икономичност и разумно фи
нансово управление.
Като бенефициент вие трябва периодично да отчитате изпълнението на про
екта пред УО на ОПАК.

В техническия доклад се описват извършените през отчетния период дей
ности. Във финансовия отчет – направените разходи. В искането за плащане
се включват реално извършени и платени разходи. Това е най-важният доку
мент за получаване на средства по вашия проект.

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни
отчети при изпълнението на проекта. Необходимо е да водите отделна счето
водна аналитичност за разходите по проекта. Данните, посочени в искането
за плащане, във финансовите отчети, в техническите доклади трябва да от
говарят на тези в счетоводната ви система и да са налични до изтичане на
сроковете за съхранение на документацията.
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Всички разходооправдателни документи по проекта трябва да се съставят са
мостоятелно от останалите документи на организацията. Трябва да са ясни и
точни и да имат всички реквизити, съгласно българското законодателство.

 Технически доклади
УО следи за изпълнението на проектите на база на техническите доклади, из
готвени от бенефициентите. Видовете технически доклади, които трябва да
подготвяте, са:
yyМеждинни технически доклади
Междинните технически доклади се представят до пето число на месеца, следващ отчетния период. Докладът трябва да съдържа информация за
напредъка в изпълнението на проекта за предходния месец, като постигна
тото се описва чрез предварително формулираните индикатори. При пред
ставяне на междинен технически доклад заедно с искане за плащане инфор
мацията в доклада се обобщава за периода, за който са включени разходите
в него. Представянето на доклад всеки месец ще ви помогне при правилното
изпълнение на проекта. По този начин, ако възникне проблем, УО на ОПАК
ще може да го идентифицира на ранен етап и да ви окаже съдействие за
неговото отстраняване, без това да се отрази върху възстановяването на
средствата.
yyГодишен технически доклад
Годишният технически доклад се представя до 15 януари на годината, след
ваща отчетната година. Ако като бенефициент за месец декември не по
дадете искане за плащане, представяте само годишен технически доклад,
който съдържа обобщена информация за извършените през годината дей
ности. Годишен технически доклад не се изготвя, когато за същия период
се представя окончателен доклад по проекта.
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yyОкончателен технически доклад
Окончателният технически доклад се представя след приключване на дейностите по проекта. Докладът съдържа обобщена информация за реали
зираните по време на проекта дейности и постигнатите цели.
За всяка извършена дейност бенефициентът прилага към техническия доклад
доказателствен материал, както следва:
Документация за проведени конференции и семинари:
yyкопия на документи за процедурата за избор на изпълнител, техническо
задание, сключени договори (ако е приложимо)
yyкопия на списъци на участниците, съдържащи трите имена, адрес, телефон
и e-mail за контакти и име на организацията/институцията, която пред
ставляват
yyкопия от презентации, материали, лекции, които са използвани в рамките
на дейността
yyкопие от пакета материали за участниците
yyкопия на доклада за конференцията/семинара и обобщение на формулярите
за обратна връзка
yyкопия на публикациите в пресата
yyснимки от събитието
Документация при провеждане на обучение:
yyкопия на документите за процедурата за избор на изпълнител, техническо
задание, сключени договори (ако е приложимо)
yyкопия на списъците на участниците, съдържащи трите имена, адрес, те
лефон и e-mail за контакти и име на организацията/институцията, която
представляват
yyучебна програма
yyучебни материали
yyкопие на доклада за обучението и обобщение на анкетните карти
yyкопия на публикациите в пресата
Документация при доставка и наем на оборудване:
yyкопие на документите от процедурата за избор на доставчик
yyкопия на договора за доставка с техническо описание на оборудването, мо
дел, тип, брой и др.
yyкопие на приемателно-предавателния протокол с описани модели и серийни
номера на оборудването
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Документация за наемане на външни експерти:
yyкопие на заданието за експертна работа и копие от договор с експерта
yyкопие на доклада за приемане на работата на експерта или подписан прие
мателно-предавателен протокол
yyкопие от материалите, които са разработени от експерта
yyкопие на формуляра за вложения труд, подписан от експерта и от бенефи
циента
Документация за провеждане на работни срещи:
yyкопие на списъци на участниците, съдържащи трите имена, адрес, телефон
и e-mail за контакти и име на организацията/институцията, която пред
ставляват
yyдетайлна програма на срещите
yyкопия на протоколите от срещите.

 Финансови отчети
За да представите искане за плащане, трябва да сте изготвили финансов от
чет. Финансовите отчети се подавят само когато представите искане за пла
щане до пето число на месеца, следващ отчетния период.
Финансовият отчет се представя с опис на разходооправдателните докумен
ти. За ваше улеснение УО на ОПАК ви представя макет на описа на електронен
носител.
Описът се придружава със заверени от ръководителя или счетоводителя на
проекта копия на разходооправдателните и платежните документи и на до
кументите, доказващи основанието за извършване на разхода (договори, запо
веди, протоколи). Документите на партньора (партньорите) се заверяват от
лицето, представляващо организацията на партньора, или от друго упълномо
щено от него лице.
Финансовите отчети, изготвени от бенефициента, съдържат информация за:
yyбюджета на проекта
yyкорекциите по бюджета
yyизвършените разходи за отчетния период
yyизвършените разходи с натрупване
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yyсумите, включени в исканията за плащане
yyпроцентното съотношение на поискани спрямо договорени средства.
Отчитане на разходите на партньорите
Бенефициентът е отговорен за изпълнението на договора и за неговото от
читане. Той следва да обобщи разходите на партньорите и да представи общ
финансов отчет за изпълнението на проекта.
За допустими се признават разходите на партньорите, когато:
yyима подписано партньорско споразумение, посочващо дела на участие на
партньорите
yyразходите на партньорите са подкрепени с разходооправдателни докумен
ти, вписани в счетоводните регистри на партньора
yyпартньорите са извършили дейности, заложени в проектното предложение
yyразходите са включени в искането за плащане.
Отчитане на разходите по бюджетни пера
Възнаграждения
Възнагражденията се отчитат със:
yyсключени договори и/или издадени заповеди
yyсметки за изплатени суми, разходни ордери, банкови бордера, платежни
нареждания за внесени данъци и осигуровки/за бюджетните организации
справка за поетите осигурителни вноски
yyведомости за изплатени суми (възнаграждения)
yyграфици за отработеното време (Timesheets).
Командировки
Командировките се отчитат със:
yyзаповеди за командировки, съгласно Наредбата за командировки в страната
и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
yyсметка за дължимите суми или авансов отчет, ако преди заминаването е
получен служебен аванс. Към тях се прилагат документи, удостоверяващи
съпътстващи разходи (фактури, касови бележки, платежни нареждания, раз
ходни ордери, билети и др.). В случай на получен аванс се прилага и копие на
документа, с който е предоставен.
Разходи за транспорт
Разходите за транспорт се отчитат с:
yyразходни документи за гориво (разходооправдателни документи – фактури
за гориво, касови бележки)
yyбилети, абонаментни карти.
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Разходи за материали
За отчитане на разходите за материали трябва да се представят следните
документи:
yyподробни фактури за доставка, касова бележка, банково бордеро
yyдоговор за доставка със спечелилия изпълнител (при необходимост).
Разходи за външни услуги
За отчитане на разходите за външни услуги трябва да се представят следните
документи:
yyдоговор със спечелилия изпълнител
yyприемателно-предавателни протоколи между възложител и изпълнител
yyфактури за доставка, касова бележка, банково бордеро
yyдокумент(и), удостоверяващ(и) одобрението на УО на ОПАК на тръжната
документация (ако е приложимо)
yyдоговори за наем
yyфактура, касова бележка, разходен ордер и/или банково бордеро
yyизвлечения (телефонни сметки).
Разходи за амортизации
За отчитане на разходите за амортизации трябва да се представят следните
документи:
yyсчетоводна справка за конкретния актив, за който се начислява разход за
амортизация по проект по ОПАК
yyамортизационен план на бенефициента/партньорите
yyданъчен амортизационен план на бенефициента/партньорите.
При отчитането на разходите за амортизация следва да се има предвид, че
тези разходи са за амортизируеми активи, които са пряко свързани с целите
на проекта:
yyактивите не са закупени, дори частично, със средства от друг източник от
националния бюджет, от бюджета на Европейската общност или от друга
донорска програма
yyразходът за амортизация е начислен в съответствие със счетоводното за
конодателство и е признат в размер, непревишаващ размера на максимално
допустимата данъчна амортизация за конкретния актив, съгласно Закона
за корпоративното подоходно облагане
yyразходите се отнасят само за периода на съфинансиране на проекта по
ОПАК.
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Разходи за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА)
Тези разходи са допустими само в случай на финансиране по допълващ начин
и са посочени в Насоките/Указанията за кандидатстване за конкретната
процедура. Те се отчитат със следните документи:
yyдоговор за доставка със спечелилия изпълнител
yyприемателно-предавателни протоколи между възложител и изпълнител
yyфактури, касова бележка, банково бордеро за извършени плащания
yyколичествено-стойностни сметки
yyдокумент(и), удостоверяващ(и) одобрението на УО на ОПАК на тръжната
документация (ако е приложимо).
Разходи за организация и управление (приложими при процедури за държавната администрация и съдебната система)
В разходите за организация и управление се включват разходи за възнагражде
ния на ръководителя на проекта, на екипа по проекта, разходи за електричест
во, отопление, телефони, факс, интернет, консумативи, материали, наем на офи
са и други, които са направени при организацията и управлението на проекта.
Тези разходи се доказват с разходооправдателни документи в зависимост от
вида разход.
Непреки разходи (приложими при процедури за структурите на гражданското общество)
Непреките разходи се определят в процент на постоянна база върху извършени
преки разходи, включени в искане за плащане. Процентът на непреките разходи
е определен в конкретните Насоки за кандидатстване и е заложен по бюджета.
За тези разходи не се представят разходооправдателни документи пред УО на
ОПАК. Те могат да бъдат проверени при проверките на място.

 Искане за плащане
Възстановяването на средства на бенефициентите се извършва след предста
вяне на искане за плащане пред УО на ОПАК. Искането за плащане се представя
до пето число на месеца, следващ периода, през който са извършени разходи
те, заедно с необходимите приложения.
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Искането за плащане се изготвя в левове. В случай че бенефициентът участва
със собствени средства, те не трябва да се включват в искането за плащане.
УО на ОПАК финансира само допустими разходи, т.е. тези, които са съобразени
с целите на проектите, със съответните правила на ЕС и на националното
законодателство в тази област, включително подробните правила за допусти
мост на разходите по ОПАК.
Бенефициентът има задължение най-малко десет дни преди депозирането на
първото искане за плащане да уведоми УО на ОПАК за лицата, оторизирани да
го подписват. При промяна на лицата с право на подпис бенефициентът е длъ
жен да уведоми УО на ОПАК в срок от 5 дни.
Видове искания за плащане

Искането за междинно/окончателно плащане включва реално извършените и
разплатени по време на периода разходи за дейности, описани в междинните/
окончателния технически доклади.
Искането за плащане се придружава от:
1. междинен/окончателен технически доклад (обобщен за периода на искането за
плащане)
2. финансов отчет
3. опис на всички разходооправдателни и платежни документи (фактури или други
документи с еквивалентна доказателствена стойност, ордери, банкови борде
ра)
4. заверено копие от разходооправдателните, платежните документи и докумен
тите, доказващи основанието за извършване на разхода (договори, заповеди,
протоколи и други)
5. заверено копие от Удостоверение за регистрация по чл. 104 от ЗДДС
6. заверено копие от дневника за покупките за съответните данъчни периоди по
чл. 72, ал. 1 от ЗДДС
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7. одитни доклади от извършени по време на изпълнението на проекта одити (ако
има такива)
8. одитен доклад – при искане за окончателно плащане за проекти над 200 000 лв.
В случай че в искането за плащане са включени разходи на партньорите по про
екта се представят и копия от техните документи по точки 4, 5 и 6, както и
копие от искането за плащане от партньора към бенефициента.
Копията на документите се заверяват от ръководителя или счетоводителя на
проекта с "Вярно с оригинала", име, подпис и печат на организацията. Ко
пията на документите на партньора (партньорите) се заверяват от лицето,
представляващо организацията на партньора или от друго упълномощено от
него лице.

Размерът на окончателното плащане се изчислява, като от извършените
общо допустими разходи по проекта се приспаднат авансовото и междинните
плащания.

В искането за плащане бенефициентът декларира, че:
yyдейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за
добро финансово управление
yyса включени допустими и реално извършени и платени от бенефициента и
партньорите разходи, които се основават на фактури и/или документи с
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еквивалентна доказателствена стойност, съхранявани при бенефициента
и партньорите
yyизвършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документи
рани и при поискване са на разположение на националните и европейските
контролни органи
yyдекларираните за възстановяване разходи са направени през периода на до
пустимост
yyняма случай на двойно финансиране на проекта от различни източници
yyима или няма промяна в регистрацията по ЗДДС.

 Начини на представяне на документите
Бенефициентът подава до УО на ОПАК технически доклад, финансов отчет и
искане за плащане по един от следните начини:
yyна хартиен носител на адреса на УО на ОПАК (доставени на ръка, по куриер
или по пощата) и едновременно с това по електронна поща:
report@mdaar.government.bg (ако нямате електронен подпис)
yyподписани с електронен подпис на e-mail: report@mdaar.government.bg (в този
случай не е необходимо да ги изпращате на хартиен носител).
Всички описани придружаващи документи към техническия доклад, финансов
отчет и искането за плащане се подават на ръка, по куриер или по пощата. За
дата на получаване важи датата, на която пратката е заведена в деловодната
система на УО на ОПАК.
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5.3. Вериф и ц и р а н е н а и з п ъл н е н и е т о н а
проектите п о ОП АК
Верифицирането от бенефициента и УО на ОПАК е процес на проверка за
съответствие и допустимост на дейности и на разходи при изпълнение на
одобрените проекти. Верификацията включва административен, финансов,
технически и физически контрол на документите и дейностите по конкретен
проект. Контролът се осъществява посредством два вида проверки: документална проверка и проверки на място.

 Процес на верифициране от бенефициента

Бенефициентът трябва да верифицира (да провери), че:
yyизпълнението на проекта е съгласно сключения договор за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
yyсъхраняването на всички оправдателни документи се извършва в указаните
от УО на ОПАК срокове
yyе извършен контрол относно изпълнението на отделните дейности от из
пълнителите по проекта
yyса спазени правилата за публичност и информация
yyдейностите по проекта са верифицирани въз основа на фактури и/или други
документи с еквивалентна доказателствена стойност
yyе извършена пълна документална проверка преди плащане и проверка на
мястото на проекта за удостоверяване на извършването на заявените за
плащане дейности от изпълнителите
yyизвършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документи
рани и при поискване документите са на разположение на националните и
европейските контролни органи
yyпри констатирани слабости и пропуски при управлението на одобрения про
ект вследствие на извършени одити и/или проверки е поет ангажимент за
тяхното отстраняване, включително одобрен график с корективни мерки.
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 Процес на верифициране от УО на ОПАК
УО на ОПАК верифицира дейностите и разходите по проектите чрез двата си
отдела – "Мониторинг и публичност" и "Финансово управление". Той извършва
следните проверки:
Документална проверка
Документалната проверка включва административен, финансов и техничес
ки контрол на представените от бенефициента технически доклад, финансов
отчет, искане за плащане и всички други придружаващи документи. По този
начин се удостоверява, че:
yyса използвани образците, предоставени от УО на ОПАК
yyдокументите са подписани от оторизираното за това лице
yyса предоставени необходимите придружаващи документи
yyброят на представените разходооправдателни документи отговаря на броя
на включените в описа
yyизвършените дейности са допустими
yyизвършените разходи са допустими
yyреализираните дейности съответстват на посочените в проектното
предложение
yyспазени са изискванията на ЗОП или ПМС №55/12.03.2007 г. (ако са прило
жими)
yyправилно е посочен периодът, за който се отнасят извършените и деклари
рани за плащане допустими разходи
yyима съответствие между декларираните разходи и реално извършените
дейности
yyфактурите или други разходооправдателни документи се отнасят към съ
ответния проект
yyвъв фактурите или в другите разходооправдателни документи е записано,
че разходът е извършен по проект по ОПАК
yyфактурите или други разходооправдателни документи са издадени на име
то на бенефициента и/или на партньорите по проекта и съдържат всички
необходими реквизити
yyсумата от представените разходооправдателни документи съответства
на сумата, посочена във финансовия отчет
yyисканите за плащане разходи съответстват на разчетите в бюджета по
проекта
yyмерките за информация и публичност са достатъчни и са извършени съ
гласно договора.
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УО на ОПАК верифицира дейностите и разходите на бенефициентите в срок до
45 дни от получаване на искане за плащане по проекта.
В случай на открити пропуски в техническия доклад, финансовия отчет, искане
то за плащане или в придружаващите ги документи те се връщат на бенефи
циента за корекции.
Бенефициентът трябва да изпрати отново коригирана версия в указания от УО
на ОПАК срок. Срокът за верифициране на разходите започва да тече от дата
та, на която е получен отговор от бенефициента.
УО на ОПАК уведомява бенефициента за разходите, които не са верифицирани,
и за причините за това.
Проверки на място
Тези проверки включват административен, финансов, технически и физически контрол на документите и дейностите по конкретен проект, както и
разкриване и предотвратяване на нередности. Те се извършват на място при
бенефициента и/или партньорите или на мястото на изпълнение на дейности
по проекта.
Проверките на място са отговорност на УО на ОПАК и по-конкретно на отдел
"Мониторинг и публичност" и/или на отдел "Финансово управление".
Проверките на място са планирани и извънредни.
yyПланирани проверки на място
За всеки бенефициент УО на ОПАК извършва като минимум една проверка на място преди окончателното плащане.
В срок до 31 декември на текущата година УО на ОПАК изготвя Годишен
план за проверки на място, които ще се извършват през следващата го
дина. Той се изготвя след анализ на сключените договори и сроковете за
изпълнение на дейностите по проектите. Годишният план за проверките
на място се утвърждава от Ръководителя на УО на ОПАК.
УО на ОПАК уведомява писмено бенефициента за планираните проверки 5 ра
ботни дни преди всяко посещение. В писмото УО на ОПАК посочва:
проверките, които ще извърши на бенефициента/партньора
датата на проверката
документите, които трябва да бъдат предоставени или изпратени предва
рително на УО на ОПАК.
yyИзвънредни проверки на място
УО на ОПАК може да извършва и извънредни проверки на място при следните
случаи:
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да установи дали заложените в проекта дейности се извършват реално
при съмнение или при установени нередности.
Експертите от УО на ОПАК проверяват на място:
напредъка в изпълнението на дейностите и постигането на резултатите
в съответствие с договорните задължения
документацията по проекта, отчитането на дейностите и начина на съх
раняване на документацията
евентуални проблеми и рискове при изпълнението на проекта
кореспонденцията и споразуменията с партньорите (ако е приложимо)
наличието на процедури за наблюдение и оценка от страна на бенефициен
та
дали се спазват правилата за информация и публичност
дали се спазват изискванията на ЗОП или ПМС №55/12.03.2007 г.
обстоятелствата относно третирането на ДДС
доколко отчетените плащания кореспондират с получените фактури и дру
гите разходооправдателни документи с еквивалентна доказателствена
стойност
доколко разходооправдателните документи са отразени в счетоводната
система чрез отделни аналитични счетоводни сметки или в отделна сче
товодна система
наличието на процедури за изпълнение на проекта
друго, свързано с изпълнението на проекта.
В срок до 15 работни дни след приключване на проверката УО на ОПАК изпраща
на бенефициента/партньора доклада на експертите. В него се включват и на
правените констатации и препоръки за предприемане на корективни мерки.
Бенефициентът и партньорите са длъжни да изпълнят препоръките в най-кра
тък срок и да отчетат извършеното в междинните технически доклади. УО на
ОПАК наблюдава изпълнението им, включително и чрез извършване на последва
щи проверки на място, особено при констатирани нередности.
При следващите проверки се извършва и оценка на нивото на изпълнение на
препоръките, направени при предишните проверки.
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5 .4. Серт и ф и ци ра н е н а р азхо д и т е
Сертифицирането на разходите по ОПАК се извършва от СО.
След направената верификация на всички проекти УО на ОПАК обобщава иска
нията за плащане на бенефициентите и изготвя искане за средства, Доклад по
сертификация и Декларация за допустимите разходи до СО. С тях УО на ОПАК
декларира, че административното, техническото и финансовото изпълнение на
приоритетите по ОПАК е в съответствие с приложимото законодателство и
правилата на Програмата.
СО уведомява УО на ОПАК три пъти годишно за разходите, които не са серти
фицирани, както и за причините за това.

5 .5. В ъзс т а н овяв а н е н а с р е д с т ва н а
бенефици ен т и т е
Възстановяването на разходите на бенефициентите по проекти по ОПАК се
извършва в следната последователност:
1. Представяне на искане за плащане от бенефициента пред УО на ОПАК
2. Верифициране на разходите от УО на ОПАК (с изключение на искане за
авансово плащане)
3. Включване на верифицираните разходи в искане за средства към СО.
УО на ОПАК включва верифицираните разходи в искане за средства към
СО, което се представя до петнадесето число на месеца. В случай че бе
нефициентът не представи искането за плащане в определения срок (пето
число на месеца), верифицираните разходи ще се включат в искането за
средства към СО за следващия месец
4. Залагане на лимит по сметката на УО на ОПАК от СО. СО разглежда
искането за средства в рамките на месеца, през който е подадено. На пър
вия работен ден на следващия месец залага лимит за плащане (осигурява
средства) на УО на ОПАК. Лимитът се одобрява при наличие на средства
от ЕС и републиканския бюджет
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5. Сертифициране на разходите. СО уведомява УО на ОПАК три пъти го
дишно за несертифицираните разходи и причините за това. УО на ОПАК
уведомява бенефициента за разходите, които не са сертифицирани
6. Възстановяване на средства за междинни плащания. УО на ОПАК въз
становява средствата за междинни плащания на бенефициента в срок до
3 работни дни след залагане на лимит (осигуряване на средства) от Сер
тифициращия орган
7. Възстановяване на средства за окончателно плащане. УО на ОПАК въз
становява средствата за окончателно плащане на бенефициента в срок
до 10 работни дни от датата на сертифицирането на разходите и залага
не на лимит (осигуряване на средства) от СО.
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5 .6. Од ит
Одитът представлява проверка и анализ на управлението на финансовите ре
сурси и отчетността при изпълнението на даден проект. Смисълът на одита
е организацията, т.е. одитираното лице да подобри работата си при реализа
цията и отчетността на проектите, като разходва отговорно и ефективно
определените средства.
Трябва да знаете, че като бенефициенти по ОПАК подлежите на проверка от:
yyЗвеното за вътрешен одит в МДААР
yyОдитиращия орган на средствата от ЕС – Дирекция "Одит на средствата
от ЕС" (ОСЕС) в Министерството на финансите
yyЕвропейската комисия
yyЕвропейската сметна палата
yyБългарската сметна палата.
Одитът при бенефициентите се извършва с цел да се провери дали декларира
ните разходи при изпълнение на проектите са извършени по законосъобразен и
целесъобразен начин, съгласно разпоредбите на договорите, регламентите и
всички актове, отнасящи се до разходването на средства.

Независимият финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани
процедури, въз основа на които се изразява независимо мнение относно досто
верността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, из
готвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Заклю
ченията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит
се отразяват в одиторски доклад.
Одитът се извършва за целия проект, включително за разходите на партньо
рите.
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5.7. Нередно с т и
Като бенефициент вие сте длъжен да избягвате нередности по време на изпъл
нението на проекта.
Според чл. 2 на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета от 11.07.2006 г. под
"нередност" следва да се разбира "всяко нарушение на разпоредба на общност
ното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически опе
ратор, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия
бюджет на ЕС, като отчете неоправдан разход в общия бюджет". Икономически
оператори са бенефициентът, неговите партньори и всички изпълнители по
проекта.

 Установяване на нередности
Всеки от следните методи може да доведе до установяването на нередности:
yyпроверки по документи
yyнай-често срещаните нередности са при искането и заплащането на недо
пустими разходи и липсата на документи, доказващи извършените разходи
yyпроверки на място
yyвъпреки че много нередности могат да бъдат открити чрез проверки по
документи, най-добрият метод е проверката на място и събирането на
доказателства, които могат да потвърдят предполагаеми нередности
yyодитни доклади
yyодитът, извършен от вътрешни или външни одитори, може да разкрие не
редности при изпълнението на проектите
yyсигнали – от вътрешни или външни контролни органи, медии или отделни
лица.

 Докладване на нередности
Ако бенефициент открие или заподозре нередност, извършена от изпълнител по
проекта или от трети лица, е длъжен веднага да уведоми Ръководителя на УО на
ОПАК. Бенефициентите докладват всички предполагаеми и/или действителни
случаи на нередности, независимо от техния размер чрез представяне на доклад
в свободна форма.
УО на ОПАК докладва всички случаи на регистрирани нередности на Сертифи
циращия орган, който, от своя страна, докладва на ОЛАФ за всяка нередност
над 10 000 евро.
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Докладът за нередности трябва да съдържа:
yyвида на нередността
yyначина, по който е установена нередността
yyпериода, в който е извършена нередността
yyкой е отговорен за допуснатата нередност
yyсумите, засегнати от нередността.

 Прекратяване на плащания
УО на ОПАК има право да прекрати договора без предизвестие и без да изпла
ща каквито и да било обезщетения, в случай че управител или член на управите
лен орган на бенефициента е уличен в измама, корупционни действия, участие в
престъпни организации или всякакви други неправомерни действия във вреда на
финансовите интереси на Европейските общности. Това условие се отнася и до
партньорите, и до изпълнителите по проекта.
В случай на установена нередност УО на ОПАК може да вземе решение за спи
ране на плащанията до представянето на доказателства от бенефициента за
изпълнение на съответните корективни действия.
При спирането на плащанията УО на ОПАК взема предвид:
yyвида на нередността
yyналичието на финансови загуби или риск от такива.
Плащанията могат да продължат, когато УО на ОПАК се увери, че са предпри
ети мерки за:
yyотстраняване на съответните нередности
yyпревенция на подобни нередности вбъдеще.
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 Връщане на средства от бенефициентите
Ако бенефициентът не възстанови доброволно средствата, УО на ОПАК пред
приема действия за усвояване на сумите от предоставеното от бенефициента
обезпечение по договора или за събирането им по съдебен ред.

5 .8 . М онито ри н г
 Мониторинг на изпълнението на проектите
Мониторингът е процес на систематично и продължително събиране, анали
зиране и използване на информация за целите на управлението и вземането на
решения при изпълнението на проекти по ОПАК.
Той има за цел да установи доколко изпълнението съответства на договорено
то, а също и да предостави количествена и качествена информация, чрез която
да бъдат измерени ефективността и ефикасността от изпълнението на даде
ния проект. Информацията се базира на индикатори, които всеки бенефициент
е заложил в проектното си предложение.
Термините мониторинг и наблюдение са синоними. Мониторингът се осъщест
вява посредством подготовка и проверка на различните видове доклади, чиито
образци са приложение към договора.

www.opac.governmеnt.bg

Мониторингът се използва за:
yyотчитане на напредъка в изпълнението на конкретния проект и на ОПАК
yyизвеждане на важни проблеми и изводи, свързани с изпълнението на кон
кретния проект и на ОПАК
yyбаза за извършване на корективни мерки
yyоптимизиране на използваните ресурси
yyпредотвратяване на нередности и предприемане на действия срещу такива.
Мониторингът е процес, който се извършва на две нива:
yyот бенефициентите спрямо изпълнителите на проектите – вътрешен
yyот УО на ОПАК спрямо бенефициентите на ОПАК – външен.
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 Мониторинг, извършван от бенефициента (вътрешен мониторинг)
Всеки бенефициент залага в проектното си предложение индикаторите, спе
цифични за неговия проект. В процеса на изпълнение на проекта вие сами про
следявате постигането на индикаторите и предоставяте тази информация в
докладите си към УО на ОПАК.
При подготовката на проектното предложение вие сте попълнили част 7: На
блюдение и вътрешна оценка на изпълнението на дейностите. Какъв е смисъ
лът на тази част от Формуляра?
Разбирането на Европейската комисия и на УО на ОПАК е, че кандидатите за
безвъзмездно финансиране трябва да имат отговорно отношение към парите
на ЕС и изобщо към публичните финанси. Затова, когато екипът разработва
тази част от проектното предложение, той трябва добре да обмисли как ще
бъде контролирана в партньорския екип работата по реализация на проекта и
усвояването на отпуснатите средства.
Процедурите за вътрешен мониторинг показват във всеки един етап от ре
ализацията на проекта дали всички ресурси са мобилизирани в изпълнение на
планираните дейности с цел постигане на очакваните резултати.
Ако проектът е мащабен и предполага използването на сериозен финансов ре
сурс, е препоръчително да се сформира екип (работна група) по мониторинг и
оценка на проекта (Steering Committee), включващ представител на бенефици
ента, на партньорите (ако има такива) и на други заинтересовани лица (по
ваша преценка).
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Изпълнение на проекта

 Мониторинг, извършван от УО на ОПАК
Ролята на УО на ОПАК в процеса на мониторинг е да наблюдава изпълнението
на проектите спрямо заложените от бенефициентите индикатори, както и да
осигури успешното им приключване.
УО на ОПАК следи изпълнението на индикаторите чрез:
yyмеждинни/окончателен технически доклади
yyпроверки на място.
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В обобщение
Изпълнението на проекти по ОПАК обхваща следните аспекти:
Изпълнение на проекта – Основни аспекти
Етапи
Организация на
работата

Отговорност

Изготвяне на подробен план за действие

Бенефициент

Провеждане на първа среща с партньорите

Бенефициент и партньори

Сформиране на екип за изпълнение на проекта

Бенефициент и партньори

Комуникация в екипа

Бенефициент и партньори

Избор на изпълнител

Бенефициент и партньори

Съхранение на документите

Бенефициент и партньори

Информация и публичност

Бенефициент и партньори

Допустимост на разходите

Бенефициент и партньори

Отчитане разходите на партньорите

Бенефициент и партньори

Технически доклади

Бенефициент

Финансови отчети

Бенефициент

Искане за плащане

Бенефициент

Представяне на документите

Бенефициент

Процес на верифициране от бенефициента

Бенефициент

Процес на верифициране от УО на ОПАК

УО на ОПАК

Сертификация

Сертифициране от СО

СО

Възстановяване
на средства

Възстановяване на средства – междинни плащания

УО на ОПАК

Възстановяване на средства – окончателно плащане

УО на ОПАК

Одит

Външен одит

Звено за вътрешен одит в МДААР,
ОСЕС, Европейска комисия, Европейска сметна палата, Българска
сметна палата

Независим финансов одит

Бенефициент

Нередности

Установяване на нередности

Бенефициент, УО на ОПАК

Докладване на нередности

Бенефициент, УО на ОПАК

Прекратяване на плащания

УО на ОПАК

Възстановяване на средства вследствие на
нередности

Бенефициент

Мониторинг, извършван от бенефициента

Бенефициент

Мониторинг, извършван от УО на ОПАК

УО на ОПАК

Отчитане на
изпълнението на
проекта

Верификация

Мониторинг
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Оценка на изпълнението на проекта

Глава 6

О ц ен ка на и з п ъл н ен и ет о н а п р о е к т а
За да гарантира успешното управление на оперативната програма, УО на ОПАК
ще провежда крайна и последваща оценка на проектите. Чрез тях се събира
информация за изпълнението, постигнатите резултати и цели на проектите,
въз основа на която се прави анализ на ефективността и ефикасността на
ОПАК. Крайната оценка се извършва веднага след приключване на проекта, а
последваща оценка – от три до пет години след това.

 Какво представлява крайната оценка на проекта?
Крайната оценка разглежда изпълнението на заложените цели по проекта. Тя
включва още и преценка на ефективността или доколко проектът допринася за
цялостния успех на Програмата и по-конкретно, на съответния подприоритет.
Тази оценка се прави непосредствено след приключване на изпълнението на
проекта. Тя се основава на окончателния технически доклад, в който се включва
информация за техническото и финансовото изпълнение на проекта. Трябва да
отчетете постигнатото, като опишете натрупания опит, въведените добри
практики и иновации. Въз основа на така направената оценка УО на ОПАК одо
брява/не одобрява окончателния доклад, след което определя и размера на окон
чателното плащане по проекта.

 Какво представлява последващата оценка на проекта?
Последващата оценка (ex post) се прави, след като проектът е приключил и е
изминал достатъчно продължителен период от време (от три до пет годи
ни), позволяващ да се прояви цялостното въздействие от проекта. Единстве
ното задължение на бенефициента по време на нейното осъществяване е да
предостави информация.
От последващата оценка УО на ОПАК прави изводи доколко вложените сред
ства са оправдани от гледна точка на крайните резултати на дадения про
ект в контекста на целия пакет проекти, реализирани в изпълнение на дадена
стратегическа цел и приоритетна ос. На такава основа се извеждат препоръки
за бъдещия процес на програмиране на ОПАК и се предприемат необходимите
коригиращи мерки.
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З а ключен и е
Успешното изпълнение на Оперативна програма "Административен капацитет"
и инвестирането на средствата в правилната посока зависят най-вече от ак
тивността и предприемчивостта на бенефициентите по нея – централната,
областните и общинските администрации, органите на съдебната власт и
структурите на гражданското общество.
Разчитаме на вас да се включите с добри идеи!
През целия период на съвместната ни работа УО на ОПАК се ангажира да има
те насреща "експерти в действие". За екипа ни са много полезни всички ваши
коментари, препоръки или въпроси. Можете да попълните анкетната карта на
интернет страницата на ОПАК, в рубриката "Препоръки".
Очакваме вашите проектни предложения и ви желаем успех при изпълнението
на проектите по ОПАК!
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