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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (по-нататък
«Процедурата») предвижда подаване на проектно предложение единствено от
кандидати, които са посочени изрично в Оперативна програма «Развитие на човешките
ресурси» като конкретни бенефициенти на помощта.
Съгласно Постановление №121 от 31 май 2007 г.и последвалите го изменения за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на ЕС, процедурата се извършва на следните етапи:
(1) Подготовка и одобрение от договарящия орган на изисквания за проектното
предложение и предоставяне на кандидата на тези изисквания заедно с покана за
представяне на проектно предложение;
(2) представяне на проектно предложение от кандидата в съответствие с
изискванията;
(3) оценка на полученото проектно предложение;
(4) решение на ръководителя на ДО за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в случай на съответствие на проектното предложение с одобрените
изисквания;
(5) сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.

1.2. Институционална рамка за прилагане на процедурата
Управляващ орган
Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти”. Управляващият орган носи
отговорност за управлението на ОП РЧР, съгласно Регламент № 1083/2006 и Решение
на МС №965/2005г.
Договарящ орган
Управляващият орган е и Договарящ орган, по смисъла на
ПМС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
За целта, УО планира да извърши промени както в Междуинституционалните
споразумения за делегиране на правомощия по изпълнението на ОП РЧР, така и във
вътрешните процедурни правила. По този начин, независимо от факта, че операцията
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ще се изпълнява в рамките на повече от една приоритетни оси, тя ще е на директно
управление от УО. Предимствата на този подход са, че отделните общини ще могат да
кандидатстват с едно проектно предложение, а не с четири (по едно за всяка
приоритетна ос). Също така, в самото проектно предложение ще могат да бъдат
включени съгласувани и логически обвързани мерки в няколко различни направления.
Това е предпоставка за постигането интегриран, но същевременно – гъвкав подход, по
отношение проблемите пред социалната интеграция на целевите групи.

Конкретен бенефициент

"Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ" е организация, институция,
административна или друга подобна структура, индивидуално посочена в оперативната
програма или в документ, одобрен от комитета за наблюдение като единствен субект,
който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна помощ за
определена дейност, или която е определена със закон или подзаконов нормативен акт
като правоприемник на такава структура, отговорна за изпълнението на конкретната
дейност, и е допустим бенефициент по оперативната програма.
Сертифициращ орган

Сертифициращ орган на Оперативната програма е дирекция “Национален фонд” на
Министерство на финансите. Съгласно чл. 61 от Регламент № 1083/2006,
Сертифициращият орган е отговорен за сертифициране на разходите извършени от
бенефициентите.
Одитен орган

Одитен орган на ОП РЧР е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” към
министъра на финансите. Съгласно чл. 62 от Регламент № 1083/2006, Одитният орган
на оперативната програма е отговорен за извършване на одити, за проверка на
ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната
програма.
Централно координационно звено

Централното координационно звено е структурата, която координира и следи
изпълнението на целите на НСРР в процеса на усвояване на средствата от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната. Тази функция се
осъществява от дирекции: „Програмиране на средствата от Европейския съюз”,
”Мониторинг на средствата от Европейския съюз” и „Информация и системи за
управление на средствата от Европейския съюз” на Министерски съвет.
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2. ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
2.1. Цели на конкретната безвъзмездна финансова помощ

Общата цел на операцията е да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната
интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход.
Специфичните цели на операцията са насочени към:
 Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи.
 Осигуряване на достъп до образование и обучение.
 Подкрепа за социално включване чрез подобряване на достъпа до социални услуги и
здравеопазване.
 Подобряване на съществуващите модели и практики за социално включване и трайна
десегрегация на най-маргинализираните групи.
Реализирането на операцията и основната й цел изискват задълбочен и последователен подход,
като за целта по взаимнодопълващ се начин ще бъдат използвани възможностите на две
оперативни програми – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Операцията предвижда реализацията на взаимодопълващи се дейности в четири основни
направления – „Достъп до заетост”, „Достъп до образование” „Социално включване” и „Мерки
за трайна десегрегация”, с оглед постигането на трайна интеграция на маргинализираните
общности.
Настоящата операция допълва интервенциите в рамките на схема BG161PO001/1.2-02/2011
„Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими,
малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно
положение” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОП РР) с основна
цел да допринесе за социалното включване на хора в неравностойно и уязвимo положение чрез
повишаване на техния жизнен стандарт и общо подобряване качеството на жилищния фонд на
градските общности. Тази цел ще бъде постигната чрез осигуряване на съвременни социални
жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и
други групи в неравностойно положение, от една страна, и чрез осигуряване на възможност за
социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни
условия за хора в неравностойно и уязвимо положение, от друга. Бюджетът на схемата е
15 659 106.46 лв.
Конкретни бенефициенти по схема BG161PO001/1.2-02/2011 по ОП РР, както и по настоящата
схема, са общините Бургас, Видин, Девня и Дупница. Това са общини от градските
агломерации, определени съгласно Протокол от 5 август 2011 г. за оценка на проектни
предложения, получени в рамките на процедура за идентифициране на интегрирани проекти за
осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи.
Процедурата за идентифициране на проектните предложения бе реализирана въз основа на
Заповед № Р-123/16.05.2011 г. на министър-председателя на Република България за създаване
на междуведомствена работна група за изработване на концепция за интегриран проект по ОП
РР и ОП РЧР за изграждане на жилища за групите в неравностойно положение и за изработване
на механизъм за координация с други хоризонтални политики, финансирани със средства от
ЕС. Основна задача на работната група е да направи оценка и избор на проектни идеи с цел
създаване на пилотен модел за осигуряване на съвременни социални жилища и за трайно и
устойчиво решаване на проблемите, свързани с интеграцията на хората в неравностойно и
уязвимо положение на територията на общини в обхвата на градските агломерационни ареали.
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В резултат, на 15 юни 2011 г. е публикувана покана за подаване на идеи за интегрирани
проекти за осигуряване на социални жилища за маргинализираните групи, с краен срок за
подаване – 14 юли 2011 г. В рамките на поставения срок са получени 36 проектни идеи, които
бяха класирани на база предварително и публично оповестени чрез Изискванията за
идентифициране на интегрираните проекти критерии за оценка. В резултат на оценката, са
идентифицирани и четирите пилотни общини в лицето на общините Бургас, Видин, Девня и
Дупница. Като резервни общини са избрани общините Варна, Пещера и Тунджа (с равен брой
точки). Резервните общини са подредени по реда на тяхното класиране и ще получат
финансиране в случай на освобождаване на финансов ресурс. Общините Пещера и Тунджа ще
бъдат едновременно поканени да представят проектно предложение предвид получения
еднакъв брой точки при предварителната селекция.
Тези четири общини ще получат финансови средства в размер на между 1.0 и 5.0 млн.лв. за
изграждане и/или реновиране на социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и
социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. При
освобождаване на достатъчен финансов ресурс в рамките на схемата по ОП РР, да подадат
проектно предложение ще бъдат поканени и общините Варна, Пещера и Тунджа.
Съгласно изискванията на схема BG161PO001/1.2-02/2011 по ОП РР, общините следва да
осигурят интегриран подход към решаване проблемите на целевата група, т.е. дейностите в
подкрепа на интервенциите по ОП РР в сектора на жилищното строителство следва
задължително да се съчетават с други видове интервенции, включително такива в областта на
образованието, здравеопазването, социалното включване и заетостта. Също така,
интервенциите трябва да имат анти-сегрегационен ефект, т.е. физическото местонахождение на
жилищното строителство трябва да осигурява пространствена интеграция на представителите
на маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и
изключване.
Отчитайки този факт, Управляващият орган (УО) на ОП РЧР взе решение да подкрепи
усилията на общините Бургас, Видин, Девня и Дупница в осигуряването на допълващи
интервенции, гарантиращи трайната интеграция на представителите на целевата група.
За целта, бе разработена и настоящата операция, която обединява мерки в няколко приоритетни
за ОП РЧР сфери – интеграция на пазара на труда на уязвимите групи, осигуряване на достъп
до образование и обучение, социално включване чрез подобряване на достъпа до социални
услуги и здравеопазване, както и мерки за осигуряване на равни възможности и трайна
пространствена десегрегация на целевите групи.
Този подход се намира в пълно съответствие с Насочващата бележка на Координационния
комитет на фондовете към Европейската комисия за изпълнението на интегрирани жилищни
интервенции в подкрепа на маргинализирани общности в рамките на ЕФРР (COCOF
10/0024/01). Както се посочва в бележката, за да бъдат ефективни, жилищните интервенции в
подкрепа на маргинализираните общности, в т.ч. маргинализираните ромски общности, следва
да бъдат допълвани с интервенции, в сферата на заетостта, образованието, социалното
включване и здравеопазването.
В допълнение, следва да се отбележи, че това е първата операция по ОП РЧР, която се
изпълнява по повече от една приоритетни оси, респ. – повече от една области на интервенция.
Този подход е предприет с оглед на необходимостта от прилагане на цялостен и интегриран
подход, съдържащ съгласувани по своя дизайн и изпълнение мерки, насочени към решаване на
предизвикателствата пред осигуряване на достъп до адекватно жилище на уязвимите групи и
общности, населяващи сегрегирани градски райони.
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Демаркация:
В рамките на операцията няма да бъдат подкрепяни дейности, които се финансират в рамките
на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.
В рамките на операцията няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект,
програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет,
бюджета на Общността или друга донорска програма, проверката на което ще се извършва на
ниво индивидуален проект – на ниво на допустими дейности, както и на ниво представител на
целева група. Настоящата операция ще надгради реализираните дейности и постигнатите
резултати по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния
бюджет, Европейския съюз и други източници.

Постигането на целите на настоящата процедура се измерва със следните индикатори:

















Брой лица, получили посреднически услуги
Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика
Брой разкрити нови форми на социални услуги
Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги
Брой обществени информационни и превенционни кампании
Брой лица (служители в институциите на пазара на труда на национално и регионално
равнище, служители в публични институции, ангажирани с процеса на предоставяне на
социални и здравни услуги, социални работници в сферата на социалните услуги,
служители в доставчици на социални и здравни услуги), включени в обучение
Брой лица, започнали работа
Брой отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система
Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Увеличен брой лица ползващи социални услуги в общността
Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Дял на лицата (служители в институциите на пазара на труда на национално и регионално
равнище, служители в публични институции, ангажирани с процеса на предоставяне на
социални и здравни услуги, социални работници в сферата на социалните услуги,
служители в доставчици на социални и здравни услуги), успешно завършили обучение –
най-малко 90%

Нормативна база
Изпълнението на настоящата операция трябва да бъде съобразена и да отговаря на
изискванията на действащи законови и подзаконови нормативни актове в сферата на заетостта,
образованието и социалната политика на Република България.

2.2. Принос към постигането на хоризонталните принципи на ОП РЧР
При реализацията на настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ ще се спазват следните хоризонтални принципи, залегнали в ОП
РЧР:
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Равенство между половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол,
раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или
сексуална ориентация – задължителна интегрална част от всички политики и
практики, финансирани по линия на структурната помощ;
Иновации и прилагане на политики;
Партньорство – включване и овластяване на всички заинтересовани страни;
Устойчиво развитие;
Добро управление на програми и проекти

При изпълнение на проекта конкретният бенефициент се задължава да спазва
разпоредбите на Указанията за прилагане принципа на екологична устойчивост в
контекста на ОП „РЧР”. (Приложение И към Изискванията за кандидатстване).
2.3. Размер на средствата, предвидени по настоящата процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Общ бюджет на процедурата на директно предоставяне на
финансова помощ:
Бюджетна линия

Общ
размер
безвъзмездната
финансова помощ

BG051PO0011/4/5/6.0.01

7 000 000 лв.

на Средства от ЕСФ

5 950 000 лв.

безвъзмездна

Национално
съфинансиране
1 050 000 лв.

По настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ не се изисква съфинансиране от страна на конкретния бенефициент.
Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти е:
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат
следните изисквания за максимален размер:
Конкретен бенефициент
Община Бургас
Община Видин
Община Девня
Община Дупница

Максимален размер на проекта в
лева
до 1 750 000 лв.
до 1 750 000 лв.
до 1 750 000 лв.
до 1 750 000 лв.
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Източниците на бюджета са както следва:
Приоритетна ос 1 – до 2 000 000 лв.
Приоритетна ос 4 – до 2 000 000 лв.
Приоритетна ос 5 – до 2 000 000 лв.
Приоритетна ос 6 – до 1 000 000 лв.
РЕЗЕРВ (в случай на освобождаване на достатъчен финансов ресурс)
Важно: Общините Варна, Пещера и Тунджа могат да придобият статут на допустим
бенефициент само в случай, че към тях бъде отправена покана за подаване на проектно
предложение по схема BG161PO001/1.2-02/2011 по ОП РР.
Резервните общини са подредени по реда на тяхното класиране и ще получат финансиране в
случай на освобождаване на финансов ресурс. Общините Пещера и Тунджа ще бъдат
едновременно поканени да представят проектно предложение предвид получения еднакъв брой
точки при предварителната селекция.

2.3.1 Съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавната помощ

По настоящата схема ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de
minimis) по смисъла на Регламент (ЕО) 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г.
При подготовката на проектно предложение по настоящата процедура трябва да
имате предвид, че за минимална помощ ще се счита предоставената безвъзмездна
финансова помощ на работодател за изплащане на възнаграждения за наемане на
представители на целевата група, в т.ч. и дължимите съгласно приложимата
нормативна уредба за негова сметка осигурителни вноски и доплащания към трудовото
възнаграждение.
Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 относно режима „de minimis” се прилага
и по отношение на случаите, когато партньор на бенефициента е неправителствена
организация.
Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 по отношение на режима “de minimis” не
се прилагат в случаите, когато работодател се явява община или общинско
предприятие, създадено по реда на чл. 52 и 53 от Закона за общинската собственост.

(1). Минимална е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или
има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е
дефинирана в Регламент 1998/2006.
Съгласно чл. 2, § 2 на Регламента общият размер на минималната помощ, която се
предоставя на всяко едно предприятие1 за период от три последователни данъчни

1

Вж. Определението за предприятие по-долу.
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години2, не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166
лв. изчислени по официалния курс на БНБ.
Общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие,
осъществяващо дейност в отрасъл „шосеен транспорт”, не може да надхвърля
левовата равностойност на 100 000 евро или 195 583 лв. изчислени по официалния
курс на БНБ за период от 3 последователни финансови години.
Тези тавани ще се прилагат независимо от формата на минималната помощ или
преследваната цел и независимо от това, дали предоставената от държавата-членка
помощ се финансира, изцяло или частично, с ресурси произхождащи от Общността.
Под предприятие се разбира всяко физическо или юридическо лице или
гражданско дружество, които осъществяват стопанска дейност на съответния
пазар, независимо от юридическата или организационна форма и собствеността
им (по смисъла на § 1 т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и
средните предприятия)
Във връзка с това, предоставяната помощ се оценява като минимална само по
отношение на партньор/и, които извършват стопанска дейност или допълнителна
стопанска дейност (по смисъла на Закона за ЮЛНЦ).
Данните за получени минимални помощи следва да бъдат надлежно посочени от
партньора/ите (ако е приложимо) в „Декларация за минимални помощи”, попълнена по
образец (Приложение Д-6.2 към пакета документи за кандидатстване).
(2). С оглед спецификата на настоящата процедура, потенциалните партньори не
могат да
получат безвъзмездна финансова помощ в случай, че попадат в
забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕО) № 1998/2006, а
именно:



2

помощ в подкрепа на дейности от сектора на рибарството и аквакултурите,
обхваната от Регламент (ЕО) № 104/2000;
помощ в подкрепа на дейности в първичното производство на селскостопански
продукти3;

Трите последователни данъчни години обхващат годината на кандидатстване и двете предшестващи
данъчни години.

3 „селскостопански продукт” означава:
а) продуктите, изброени в приложение I от Договора за създаване на ЕО, с изключение на продукти от
рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000;
б) продуктите, попадащи под кодове по комбинирана номенклатура 4502, 4503 и 4504 (коркови продукти);
в) продуктите, предназначени за имитация или заместване на млякото и млечните продукти, посочени в
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета.
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помощ в подкрепа на дейности, свързани с преработка4 и търговия5 на
селскостопански продукти, в следните случаи:
когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството
на такива продукти, закупени от първичните производители или пуснати на
пазара от съответните предприятия, или
когато условие за предоставянето на помощта е същата да бъде прехвърлена
частично или изцяло на първичните производители;
помощ в подкрепа на дейности във въгледобивния сектор съгласно Регламент на
Съвета № 1407/2002;
регионална помощ в подкрепа на дейности в стоманодобивния сектор6;
регионална помощ в подкрепа на дейности в корабостроителния сектор;7

4 „преработка на селскостопански продукти” означава всяко обработване на селскостопански продукт, в

резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански, с изключение на дейностите,
извършвани в стопанството, нужни за приготвяне на животински или растителен продукт за първа
продажба.
5 „търговия на селскостопански продукти” означава съхранение или излагане с цел продажба,
предлагане за продажба, доставка или всеки друг начин на пласиране на пазара, с изключение на първата
продажба от първичния производител на търговците или преработвателите, и всяка дейност за подготовка
на продукта за първа продажба; продажба от първичен производител на крайните потребители се счита за
търгуване, ако се осъществява в отделно помещение, предназначено за тази цел.
6 „стоманодобивен сектор” означава всички дейности, свързани с производството на един или повече от
следните продукти:
а) чугун на блокове и феросплави: чугун за производство на стомана, леярски чугун и друг чугун за
производство на стомана, шпигелайзен (желязноманганови сплави) и високовъглеродни желязноманганови
сплави, без да се включват други феросплави;
б) суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или специална стомана: лята стомана,
на блокове или не, включително блокове за коване на полуготови изделия: блуми, пръти и сляби; листове и
листове покалаена ламарина; горещо валцувани коилси, с изключение на производство на лята стомана за
леене от малки и средни леярни;
в) готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана или специална стомана: релси,
траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости, профили, тежки секции с дебелина 80 mm и поголяма, валцувани плоскости, профили и секции с дебелина по-малко от 80 mm и плоскости по-тънки от
150 mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани вериги и ленти (включително
ленти за тръби), плосковалцовани продукти и листове с дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани
продукти с универсално предназначение с дебелина 150 mm или повече, с изключение на тел и продукти от
тел, полирани пръти и железни отливки;
г) готови продукти след студена обработка на желязо: покалаена ламарина, матова ламарина, черна
ламарина, галванизирани или с други видове покритие листове ламарина, студено валцувани листове,
електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани плоскости, във форма на коилси
или ленти;
д) тръби: всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с диаметър, превишаващ 406,4 mm.
7 (а) “корабостроене” означава изграждането в Общността на самоходни морски търговски плавателни
съдове;
(б) “кораборемонт” означава ремонт или поправка в Общността на самоходни морски търговски
плавателни съдове;
(в) “преобразуване на кораби” означава преобразуване на самоходни търговски плавателни съдове не
по-малки от 1 000 бруто тона, при условие, че дейностите по преобразуването налагат радикални
промени в товарния план, корпуса, двигателната система или пътническите отделения;
(г) “самоходни търговски плавателни съдове” означава:
(i) съдове не по-малки от 100 бруто тона, използвани за транспортиране на пътници и/или стоки;
(ii) съдове не по-малки от 100 бруто тона за извършване на специални услуги (например съдове за
драгиране и ледоразбивачи);
(iii) влекачи не по-малки от 365 kW;
Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
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регионална помощ в подкрепа на дейности в сектора за производство на
синтетични влакна8;
помощи за предприятия – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване
вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се
обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;
помощи за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятия,
които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу
възнаграждение;
помощи за дейности, свързани с износ за трети страни или други държави
членки, а именно помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с
изграждането и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи
разходи във връзка с износа;
помощите са поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни
стоки;
помощи на предприятия в затруднено положение9.

(iv) риболовни кораби не по-малки от 100 бруто тона по отношение на експортните кредити и помощта
за развитие, ако в съответствие със Споразумението на ОИСР от 1998 г. и с неговите Насоки за
официално подпомагане на експортните кредити и неговото и Секторно споразумение за експортното
кредитиране на кораби, или което и да е споразумение, изменящо или отменящо всяко от тях, както и в
съответствие с нормите на Общността, регулиращи държавните помощи в областта на риболова и
сектора на аквакултурите;
(v) незавършените корпуси на корабите, посочени в точки от (i) до (iv), които са на вода и са подвижни.
8 „сектор за производство на синтетични влакна” означава:
а) екструдиране/текстуриране на всички основни видове влакна и прежди на база полиестер, полиамид,
акрил или пропилен независимо от предназначението им, или
б) полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в процеса на екструдиране
предвид използваното оборудване, или
в) всички спомагателни процеси, които са свързани с едновременното инсталиране на мощности за
екструдиране/текстуриране от потенциалния получател или от друго дружество, принадлежащо към същата
група, и които при конкретния вид стопанска дейност обикновено са интегрирани в тези мощности предвид
използваното оборудване.
9 „предприятие в затруднено положение” е предприятие, което е неспособно, било чрез свои
собствени ресурси или чрез средства, които може да получи от своите собственици/акционери или
кредитори да се справи със загуби, които без външна намеса от страна на публичните власти почти
сигурно го обричат да се оттегли от бизнеса в кратък или средносрочен период от време. По-специално,
едно предприятие по-принцип и независимо от неговата големина се смята, че се нами2ра в затруднение
за целите на настоящите насоки при следните обстоятелства: а) в случай на дружество с ограничена
отговорност (1), когато първоначално регистрираният му капитал е намалял с повече от половината (2) и
повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните 12 месеца; б) в случай на
дружество, при което част от членовете носят неограничена отговорност за дълговете на дружеството (3),
когато повече от половината капитал, посочен в баланса на предприятието, е изразходван и повече от
една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните 12 месеца; в) каквото и да е по вид
предприятие, което отговаря на критериите на вътрешното право за прилагане на процедура по
обявяване в несъстоятелност.
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ВАЖНО:
Проектното предложение няма да бъде финансирано, ако партньорът/ите в
случай, че разходват средства по проекта, не отговарят на правилата в областта
на минимални помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова
помощ, описани по-горе в тази точка.
Минималната помощ се счита за получена от момента на сключване на договор за
нейното предоставяне, или от датата на издаване на друг приложим документ,
който дава на кандидата юридическото право да я получи.
Декларацията за минималните помощи се представя от партньора/ите на етап
кандидатстване, и впоследствие, в случай на одобрение на проектното предложение –
при сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Прагът на минималната помощ от 391 166
лева, представляващ левовата
равностойност на 200 000 евро, за период от 3 последователни финансови години и
195 583 лева, представляващ левовата равностойност на 100 000 евро за период от 3
последователни финансови години за предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл
„шосеен транспорт” се изразява като паричен еквивалент. Всички използвани цифри са
в брутно изражение, т.е. преди приспадане на данъци или други такси.
Помощ, изплащана на няколко части (т.е. когато кандидатът предвижда да ползва
авансово и/или междинно/и плащане/ия), се сконтира към стойността й в момента на
предоставянето й. За лихвен процент при сконтирането и изчисляването на брутния
еквивалент на помощта, се използва референтния лихвен процент, действащ към датата
на предоставяне.
Сконтирането ще се извършва от Договарящия орган с оглед гарантиране, че
предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с разпоредбите на
Регламент № 1998/2006.
В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъде посочен
конкретен размер на предоставената минимална помощ за партньора/ите (ако е
приложимо).
При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, договарящият орган следи
дали с новата минимална помощ общият размер на минималната помощ, получена от
партньора/ите, няма да бъде надхвърлен размера от 200 хил. евро или левовата му
равностойност от 391 166 лв, за съответния тригодишен период. На етап
кандидатстване към приложение Б1 – Бюджет на проекта се представя и
приложение Б-2, в което коректно се посочва кои средства ще се разходват от
кандидата и кои от партньора/ите (ако е приложимо). Съгласно посоченото
разпределение ще бъде определено дали ще бъде предоставена минималната
помощ за партньора/ите в случай, че разходват средства по проекта и дали
попадат под правилата за минимална помощ.
Минималната помощ не се натрупва с държавна помощ за същите допустими разходи,
ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта би превишил интензитета,

Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
бенефициент и договарящ орган са в рамките на различни институции

13

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

определен за конкретните обстоятелства на отделния случай, с регламент или решение
за групово освобождаване, приети от Комисията.
В случай, че се установи, че партньор/и, който/които към момента на сключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемата, са получили
през последните три данъчни години минимални помощи, чиято обща стойност
надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, няма да получат финансиране.
Съгласно чл.31, ал.1,т.4 от ПМС 121/ 2007г, ръководителят на Договарящия орган може
да вземе мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, ако преди сключване на договор се установи надхвърляне на прага на
допустимите минимални помощи.
В случай на промяна на нормативните изисквания в областта на минималните
помощи до сключване на договор за безвъзмездно финансиране, договарящият
орган ще прилага новите изисквания.
2.4. Институционални отговорности
Договарящият орган отправя покана до конкретните бенефициенти за разработване на
проектни предложения и приложенията към него. В последствие, одобрените от
Договарящия орган проекти се изпълняват от конкретните бенефициенти по силата на
сключени договори.
Договарящият орган упражнява технически и финансов контрол и мониторинг по
изпълнението на проектните дейности и свързаните с това разходи.
Важно:
В случай на промяна в Изискванията за кандидатстване, Конкретните
бенефициенти ще бъдат информирани за всяко изменение на Изискванията в срок
до 5 работни дни от утвърждаването им.
3. ПРАВИЛА
ПО
НАСТОЯЩАТА
ПРОЦЕДУРА
НА
ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критериите за допустимост са разпределени в три групи и се отнасят до:



„Критерии за допустимост на кандидата”, са критерии относно кандидата, който
може да бъде конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (3.1.),
„Критерии за допустимост на проектните дейности” се отнасят за видовете
дейности, предвидени за изпълнение в рамките на проектното предложение, които
отговорят на целта на конкретната безвъзмездна финансова помощ (3.2),

Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
бенефициент и договарящ орган са в рамките на различни институции

14

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”



„Критерии за допустимост на видовете разходи”, които се отнасят за видовете
разходи, които се включват при определяне на размера на предоставената
безвъзмездната финансова помощ (3.3).

3.1. Критерии за допустимост на кандидата
(а) В процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може
да участва единствено кандидат, който изрично е посочен като конкретен бенефициент
на помощта в Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и в критериите
за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.
(б) Кандидатът за получаване на безвъзмездна финансова помощ по настоящата
процедура трябва да отговаря и на следните условия:
Допустими кандидати:
Община Бургас
Община Видин
Община Девня
Община Дупница
Важно: Общините Варна, Пещера и Тунджа могат да придобият статут на допустим
бенефициент само в случай, че към тях бъде отправена покана за подаване на проектно
предложение по схема BG161PO001/1.2-02/2011 по ОП РР.
Резервните общини са подредени по реда на тяхното класиране и ще получат финансиране в
случай на освобождаване на финансов ресурс. Общините Пещера и Тунджа ще бъдат
едновременно поканени да представят проектно предложение предвид получения еднакъв брой
точки при предварителната селекция.
1. Към датата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
настоящата операция, допустимите кандидати следва да имат подадено проектно
предложение по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни
социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от
населението и други групи в неравностойно положение” по ОП РР.
2. В случаите, когато партньор е работодател или неправителствена организация:
- Допустимият кандидат, в лицето на съответната община, следва да представи сключено
споразумение за сътрудничество по смисъла на чл. 61 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Решение на Общинския съвет за одобрение на
сключеното споразумение.
- Допустимият кандидат, в лицето на съответната община, следва да представи
доказателства, че всеки партньор е избран на база публична и прозрачна процедура за
избор, гарантираща свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация
на всички организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като
партньори.

Важно:
В процедурата за избор на партньор/и е задължително да бъдат заложени следните
изисквания:
- Партньорът/те има/т поне един осъществен проект или поне 1 година опит в
изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.
Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
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- Партньорът/ите разполага/т с финансови възможности (показаният през изминалите две
години оборот надхвърля стойността на безвъзмездната финансова помощ, която
съответният партньор ще разходва по проекта.

3.1.1. Критерии за допустимост на партньора /ите
По настоящата процедура са допустими следните партньори:
1. Работодатели.
2. Неправителствени организации.

(1) Потенциалните партньор/и не могат да участват в процедурата за набиране на
проектни предложения или да получат безвъзмездна финансова помощ в случай,
че:
1. Са обявени в несъстоятелност, са обект на открито производство по несъстоятелност,
ликвидация, дейността им е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с
кредитори, преустановили са стопанска дейност, са обект на производство, свързано с
такива въпроси и се намират в подобна процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове;
2. Са съдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;
3. Са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на
професионална дейност, доказани с всякакви средства, които договарящият орган може
да обоснове;
4. Не са изпълнили задълженията, свързани с плащане на вноски за социално
осигуряване или плащане на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната,
в която е седалището им, или с тези на страната на договарящия орган, или още – с тези
на страната, в която трябва да се изпълни договора;
5. Са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна
организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите
интереси на Общностите.
6. В следствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане
на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, са били
обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения.
7. Са в положение на конфликт на интереси;
8. Са представили умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на
информацията, поискана от договарящия орган като условие за участие в процедурата
за възлагане на обществени поръчки, или не предоставят тази информация;
9. Са отстранени от получаването на финансирани от бюджета поръчки или
безвъзмездна финансова помощ.
10. Имат задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на
финансови средства по друга схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките
ресурси” и програма ФАР към ИА МТСП.
11. Са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи
такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия/договарящия
Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
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орган;
12. Попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси.
Изискванията по т. 1-12 са задължителни за партньора/ите. Обстоятелствата се
декларират от лицата, които са овластени да представляват партньора/ите
(независимо дали го представляват заедно или поотделно) и са вписани в
търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са
определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на
вписване.
Към момента на кандидатстване обстоятелствата по т. 1 - 12 се декларират от лицата,
които са овластени да представляват партньора/ите (Приложение Д-1), а преди
сключване на договора се доказват с официални документи, издадени от съответните
компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се
спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.
(1) В допълнение към общите изисквания, партньорът/ите трябва да отговаря/ят и
на следните условия:
- да е учреден и регистриран съгласно действащото българско законодателство
и
- да има централно управление или клон на територията на България
и
- изборът на партньора/ите е прозрачен и подробно описан, и обоснован в т. 1.2.1
от формуляра за кандидатстване;
и
-

в случай, че партньор по проекта участва в дейности по проекта, за които е
необходимо да притежава съответни лицензионни/регистрационни документи
съгласно българското законодателство, е необходимо същите да бъдат
представени на етап кандидатстване като подкрепящи документи към
проектното предложение (ако е приложимо).

Документите се поверяват на етап административно съответствие и допустимост на
проектното предложение.
ВАЖНО:
Партньорствата, създадени за целите на тази схема за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда.
Кандидатът и партньорът/ите към момента на кандидатстване подписват Декларация
за партньорство.
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Партньорството, в това число асоциираното партньорство, не
е задължително.

Партньорите участват в реализацията на проекта и направените от тях разходи са
допустими в същата степен, както и разходите, направени от кандидата. Същите се
отчитат с първични счетоводни документи.
Съгласно § 1, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г. – „Партньори на кандидатите за
безвъзмездна финансова помощ” са всички физически и юридически лица и техни
обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото,
и/или финансовото изпълнение на проекта, или на предварително заявени във
формуляра за кандидатстване дейности от проекта.
Асоциираните партньори участват в реализацията на проекта, но нямат право да
извършват разходи по проекта.
Съгласно § 1, т. 5 от ПМС 121/31.05.2007 г. - „Асоциирани партньори на кандидатите
за безвъзмездна финансова помощ” са всички физически и юридически лица и техни
обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото
изпълнение на проекта, или на предварително заявени във формуляра за
кандидатстване дейности от проекта.
Асоциираните партньори подписват само споразумението за партньорство. Те не
представят никакви други документи към проектното предложение и не са
предмет на оценка.
3.1.2 Асоциирани партньори:
По настоящата процедура е предвидено участие и на следните асоциирани партньори
по процедурата:
1. Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Държавна агенция за
закрила на детето и техни звена по чл. 5, ал. 2 и § 1, т. 8 от ПМС № 121/2007 г.;
2. Детски училища и градини;
3. Регионални здравни инспекции;
4. Областни администрации;
5. Работодатели;
6. Неправителствени организации.
3.1.3. Изпълнители:
Конкретният бенефициент на безвъзмездна финансова помощ има възможност да
възлага изпълнението на дейности на изпълнители. Изборът на изпълнители е предмет
на правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 /12.03.2007г./ или Законът за
обществени поръчки и подзаконовата нормативна уредба за прилагането му.
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При възлагане на изпълнението на дейности на изпълнители, бенефициентът се
задължава да спазва разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на
интереси по смисъла на чл.52 от Регламент (ЕО)1605/2002 и за спазване принципа на
безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми,
съфинансирани от структурните и Кохезионния фондове на ЕС (Приложение З).
3.2. Критерии за допустимост на проектните дейности
Дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на конкретното проектно
предложение, следва да гарантират постигането на целта на настоящата процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
3.2.1 Продължителност
Дейностите на проекта следва да приключат до 31 октомври 2015 г.
3.2.2. Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България.
3.2.3. Формални изисквания за допустимост на проектното предложение
Проектното предложение трябва да съответства на целите на Приоритетни оси:





Приоритетна ос 1 - Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на
труда, насърчаващ включването
Приоритетно ос 4 - Подобряване достъпа до образование и обучение
Приоритетна ос 5 - Социално включване и насърчаване на социалната икономика
Приоритетна ос 6 - Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда,
социалните и здравните услуги

Области на интервенция:
1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда
4.1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение
4.2. Децата и младежта в образованието и обществото
4.3. Развитие на системата за учене през целия живот
5.1. Подкрепа на социалната икономика
5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите
последици
5.3. Работоспособност чрез по-добро здраве
6.1. Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда

6.2. Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за
предоставяне на здравни услуги
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Проектното предложение трябва да отговаря на следните формални критерии за
допустимост:
(1) Да бъде представено от организация, която отговаря на изискванията за
допустимост на кандидата по т. 3.1 от настоящите „Изисквания”;
(2) Да бъде представено в определен срок, съгласно указанията на Договарящия
орган;
(3) Да е представено в посочения от Договарящия орган формат и да включва
всички приложения, съгласно настоящите „Изисквания”.
3.2.4. Допустими дейности
Допустимите дейности по настоящата
безвъзмездната финансова помощ са:

схема

за

директно

предоставяне

на

I. Направление „Достъп до заетост”:
Активиране на икономически неактивните и обезкуражените лица с оглед
регистрацията им в дирекции „Бюро по труда”.
Предоставяне на услуги по психологическо подпомагане.
Осигуряване на професионално ориентиране с минимална продължителност и
максималната цена, определени с одобрения от Министерския съвет Национален план
за действие по заетостта за съответната година.
Осигуряване на мотивационно обучение с минимална продължителност и
максималната цена, определени с одобрения от Министерския съвет Национален план
за действие по заетостта за съответната година.
Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионална
квалификация съгласно Списъка на професиите за професионално образование и
обучение (СППОО) до не по-висока от трета степен на професионална квалификация.
По настоящата операция няма да бъдат финансирани обучения свързани със селско,
горско и рибно стопанство (код 62 по СППОО), предвид демаркацията с Програмата за
развитие на селските региони.
Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции с минимална
продължителност и максимална цена, определени в ПМС № 251/21.10.2009 г.
Допустими са обучения по ключови компетентности „Общуване на чужди езици”,
„Дигитална компетентност”, „Умения за учене”, „Обществени и граждански
компетентности”, „Инициативност и предприемачество”, „Културна осъзнатост и
творчески изяви”, съгласно Европейската квалификационна рамка.
Осигуряване на заетост при работодател на лицата от целевата група след участие в
мерки за насърчаване на заетостта (активиране, психологическо подпомагане или
мотивационно обучение) и/или обучение (обучение за придобиване на професионална
квалификация или обучение за придобиване на ключови компетенции).
II. Направление „Достъп до образование”:

1. Реализация на мерки за задържане в образователната система, в т.ч.:
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1.1.Организиране на допълнителни занимания с децата от детските градини и
училищата за подобряване на постигнатите от тях резултати в рамките на
учебния процес.
1.2.Провеждане на консултации с родители на деца, които не посещават редовно
занимания и учебни занятия.
1.3.Провеждане на консултации с учителите, директорите и педагогическия
персонал в учебните заведения (детски градини и училища), които се посещават
от децата от целевите групи.
1.4.Индивидуална и групова работа (беседи, съвместни мероприятия) с деца и
ученици от детските градини и училищата за изграждане на отношения на
приемане и толерантност в рамките на учебния процес.
2. Реализация на мерки за интеграция и реинтеграция в образователната система на
деца, необхванати и отпаднали от образованието:
2.1.Организиране на обучителни занимания с деца от целевата група, необхванати
или напуснали преждевременно образователната система, с цел повишаване
тяхната училищна готовност.
2.2.Провеждане на консултации с родители, чиито деца не посещават училище.
2.3.Провеждане на индивидуални и групови занимания с деца, необхванати или
отпаднали от системата на образованието, с цел интеграцията и реинтеграцията
им в образователната система.
3. Предоставяне на услуги (информиране, напътствия, психологическа подкрепа и
кариерно консултиране) на деца и младежи от целевата група и техните родители за
по-добрата им адаптация към образователната система и изискванията на пазара на
труда.
4. Провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни с максимална
продължителност определена съгласно Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта.
III. Направление „Социално включване”:
1. Предоставяне на индивидуални консултации, социални услуги и социално-здравна
медиация на представителите на целевите групи, с цел:
 насърчаване на тяхното социално включване.
 повишаване информираността им относно техните социални и здравни права.
 повишаване на тяхната здравна култура.
 оказване на съдействие и подкрепа за подобряване достъпа им до социални и
здравни услуги.
2. Повишаване на информираността на родителите относно изискванията на
отговорното родителство.
3. Осигуряване на заетост за представителите на целевата група в общински социални
предприятия.
IV. Направление „Мерки за трайна десегрегация”:
1. Създаване на четири звена за координация с представители на местната общност и
заинтересованите страни за консултиране на представителите на целевата група
относно възможностите за включване в дейности по проекта и по време на участие в
дейностите по проекта.
2. Провеждане на обучения за служителите от звената за координация.
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3. Разработване на методологически и методически инструменти за подобряване
качеството на местните политики за интеграция на маргинализирани общности.
4. Разработване, регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални
планове за трайна интеграция за представителите на целевите групи, съдържащи
конкретни мерки за осигуряване на достъп до пазара на труда, образование,
социално включване и десегрегация.
5. Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на
маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и
медиите за:
 постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на
най-маргинализираните групи от сегрегрираните градски райони;
 идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на
маргинализираните общности от сегрегираните градски райони.
 обмен на опит и добри практики за реализацията на интегрирани интервенции за
интеграция на маргинализирани групи на местно ниво
Важно:
1. За да се гарантира интегрираният характер на интервенциите, задължително е включването
на поне една дейност от всяко едно от четирите направления. Допустимите кандидати могат
свободно да определят кои конкретни дейности, в рамките на съответните направления, да
включат в проектните си предложения. Дейност 4. „Разработване, регулярно проследяване
и анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция за
представителите на целевите групи, съдържащи конкретни мерки за осигуряване на достъп
до пазара на труда, образование, социално включване и десегрегация” е задължителна.
2. При разработване на индивидуалните планове за трайна интеграция, общините следва да
извършат оценка на потребностите на представителите на целевата група от настаняване в
социално жилище и при необходимост да предвидят възможност част от тях да бъдат
настанени в жилищата, реновирани и/или изградени в рамките на схема BG161PO001/1.202/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на
уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение” по ОП РР.

Договарящият орган си запазва правото да отстрани дейности, които са свързани с
недопустими разходи.
3.2.5 Допустими целеви групи
1. Уязвими групи на пазара на труда, неактивни и търсещи работа лица за направление I;
2. Деца и ученици, в т.ч. със специални образователни потребности, представители на
уязвими етнически групи – роми и др., както и техните родители – за направление II;
3. Педагогически персонал. – за направление II;
4. Лица, отпаднали от образователната система – за направление II;
5. Социално изключени лица и уязвими групи, включително представители на уязвими
етнически групи и хора с увреждания– за направление III;
6. Служители в институциите на пазара на труда на национално и регионално равнище за
направление IV;
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7. Служители в публични институции, ангажирани с процеса на предоставяне на социални и
здравни услуги, социални работници в сферата на социалните услуги, служители в
доставчици на социални и здравни услуги за направление IV .

3.2.6 Очаквани резултати :
За изпълнение:
за направление I:
 Брой лица, получили посреднически услуги
За направление II:
 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
За направление III:
 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната
икономика;
 Брой разкрити нови форми на социални услуги;
 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги;
 Брой обществени информационни и превенционни кампании.
За направление IV:
 Брой лица (служители в институциите на пазара на труда на национално и регионално
равнище, служители в публични институции, ангажирани с процеса на предоставяне на
социални и здравни услуги, социални работници в сферата на социалните услуги,
служители в доставчици на социални и здравни услуги), включени в обучение

За резултат:
За направление I:

 Брой лица, започнали работа;
За направление II:
 Брой отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система;
За направление III:
 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика;
 Увеличен брой лица ползващи социални услуги в общността;
 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании;
За направление IV:



Дял на лицата (служители в институциите на пазара на труда на национално и
регионално равнище, служители в публични институции, ангажирани с процеса на
предоставяне на социални и здравни услуги, социални работници в сферата на
социалните услуги, служители в доставчици на социални и здравни услуги),
успешно завършили обучение – най-малко 90%.
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3.3 Критерии за допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане
на безвъзмездна финансова помощ
При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само
“допустимите разходи”.
Допустимите разходи се определят на база изискванията на ПМС №62/ 21.03.2007г. и
ПМС № 180/27.07.2007г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите
по ОП „РЧР”, съфинансирани от ЕСФ, за финансовата рамка 2007-2013 година.
Бюджетът представлява както предварителна оценка на очакваните разходи, така и
максимален размер на “допустимите разходи”. При съставяне бюджета на проекта,
следва да се имат предвид и разпоредбите относно планиране и отчитане на средства в
публичния сектор.
Допустими разходи
За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят едновременно на следните
условия, съгласно ПМС №180 /27.07.2007г. за приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по ОП „РЧР”, съфинансирани от ЕСФ, за финансовата рамка
2007-2013 година:
– да са законосъобразни;
– да са извършени за дейности, определени и осъществени под отговорността на
Договарящия орган, съгласно критериите за избор на операции одобрени от
комитета за наблюдение на Оперативната програма;
– да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи -фактури или
други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното
законодателство, за съхранението на които са спазени изискванията на чл.13 от ПМС
№180 /27.07.2007 г;
– да са извършени въз основа на договор или заповед /съгласно чл.3 от Постановление
на Министерски съвет № 121 от 31.05.2007 г./;
– да са действително извършени и платени през периода за допустимост на разходите
съгласно чл.3 ПМС №180 /27.07.2007 г;
– да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление,
определени в чл.27 и 28 на Регламент на Съвета /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 г.,
изменен с Регламент на Съвета /ЕО, Евратом/ № 1995/2006 г;
– да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента чрез
отделни счетоводни аналитични партиди и да могат да бъдат проследени въз основа
на ефективно функционираща одитна пътека;
– изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото национално
законодателство и по-специално Закона за обществените поръчки и подзаконовите
актове по прилагането му или Постановление № 55 от 12.03.2007 г. на Министерския
съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за
трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство.

Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
бенефициент и договарящ орган са в рамките на различни институции

24

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Допустими преки разходи по правилата на ЕСФ

Допустимите преки разходи по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са:
 Разходи за възнаграждения по трудови или служебни правоотношения на
физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и
необходими за тяхната подготовка и осъществяване, вкл. осигурителните вноски,
начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение.
ВАЖНО:
Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения по трудови или
служебни правоотношения на физически лица, наети за извършване на дейностите,
пряко свързани с проекта следва да бъде съобразено с Методологията за
регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР, както и с ПМС № 330 от 05
декември 2011 година за допълнение на Постановление № 62 на Министерския съвет от
2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.
 Стипендии за лицата от целевата група, включени в професионално обучение и
обучение за придобиване на ключови компетенции;
 Разходи за възнаграждения по трудови или служебни правоотношения на лицата
от целевата група;
 Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи
възнаграждения, както и пътни разходи на целевата група, съгласно Наредбата за
командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина;
 Разходи за закупуване на материали, консумативи и други материални активи,
пряко произтичащи от дейностите по проекта, с изключение на недопустимите по чл.10,
ал.1, т.3 от ПМС №180/27.07.2007 г.;
 Разходи за външни услуги, в това число:
- Разходи за наем – само в случаите, когато разходите произтичат от дейности по
проекта, свързани с целевите групи;
- Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност и разпространение на
информация;
- Разходи за електричество/ отопление, поддръжка на помещения и други режийни
разходи, свързани с основните дейности;
- Разходи за конференции, семинари, пряко свързани и необходими за изпълнението на
дейностите по проекта;
- Разходи за застраховки на лицата от целевата група;
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- Разходи за експертизи, в случай че са пряко свързани с дейностите по проекта и са
необходими за неговото реализиране;
- Разходи за наблюдения, проучвания, анализи и изследвания, пряко произтичащи от
дейностите по проекта;
- Разходи за договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД;
 Други преки разходи;
 Невъзстановим ДДС, включен в преките разходи;

Допустими преки разходи по правилата на ЕФРР (само ако е приложимо)
Съгласно критериите за избор на операции одобрени от КН на ОП „РЧР” по
настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
НЕ СА ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРАВИЛАТА НА ЕФРР.

Допустими разходи за организация и управление
Допустими са разходи за организация и управление, определени по реда на чл.4, ал.6 на
ПМС №180 от 27.07.2007 г. в размер на не повече от 10 на сто от преките допустими
разходи за дейността. /Група А от бюджета/.
Такива са разходите, свързани с цялостното управление на проекта и невъзстановимият
ДДС, включен в разходите за организация и управление.

Недопустими разходи
Следните разходи са недопустими:
- възстановим данък добавена стойност;
- лихви по дългове;
- закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства, инфраструктура, земя и
сгради с изключение на разходите по чл.8 на ПМС №180/27.07.2007 г.;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
- разходи за консултантски услуги свързани с подготовката и/или попълването на
документите за кандидатстване;
- разходи за лизинг;
- принос в натура;
- разходи финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността, или друга
донорска програма;
- разходи за закупуване на стоки втора употреба;
- разходи по смисъла на чл.5, ал.1 на Постановление № 62 от 21.03.2007 г. на
Министерския съвет.
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Инструкция за попълване на бюджет:
Бюджетът следва да покрива всички допустими разходи за изпълнение на Проекта, а не
само безвъзмездната финансова помощ.
Всички пера трябва да бъдат представени в разбивка по дейности.
Бюджетът се представя в лева. Стойностите се закръгляват до втория знак след
десетичната запетая.
При попълване на бюджета, Бенефициентът трябва точно да следва бюджетната рамка,
като не е допустимо да се добавят нови видове разходи, различни от посочените.
Добавянето на допълнителни редове е допустимо само при добавяне на допълнителен
вид дейност в съответните бюджетни пера и раздели.
Подробно разходите се описват по тип и видове дейности и на съответните бюджетни
редове се посочват общите суми от тези дейности.
В приложенията, които са задължителни за попълване, следва подробно да се опишат
всички разходи по видове и единични стойности.
По време на оценката на проектното предложение, за водещ се счита бюджетът,
приложен на хартиен носител. В случай на разлики, се приема по – ниско обоснованата
сума и при невъзможност да бъде оценен даден разход, това може да окаже влияние върху
оценката на проектното предложение, съгласно настоящите Изисквания.
ВАЖНО:
Всички разходи се попълват в съответните колони без ДДС.
Невъзстановимият данък върху добавената стойност за разделите от бюджета, в
случаите когато същият не може да бъде възстановен се попълва в отделна колона
срещу съответния вид разход.

І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ
1. Разходи за възнаграждения по трудови или служебни правоотношения на
физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и
необходими за тяхната подготовка и осъществяване, вкл.осигурителните вноски,
начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно
националното законодателство и разходи за стипендии на целевата група (тук по
видове дейности следва да се посочват разходи за брутни възнаграждения/стипендии,
осигуровки за сметка на работодателя /както и всички доплащания по приложимото
национално законодателство-обезщетения за неизползван отпуск, доплащане за
прослужено време и др./:
- Възнаграждения по трудови или служебни правоотношения и осигуровки за
сметка на работодателя за експертни дейности, свързани с изпълнението на основните
дейности по проекта
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- Стипендии за лицата от целевата група, включени в професионално обучение
и обучение за придобиване на ключови компетенции /съгласно Изискванията за
директно предоставяне и договора/
- Възнаграждения по трудови или служебни правоотношения и осигуровки от
страна на работодателя за лицата от целевата група в размер на минималния
осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и
квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася
разкритото работно място. За лица, наети от работодатели - общини, общински
предприятия по чл. 52 от ЗОС и структури на държавната администрация, основното
възнаграждение е в размер на 380 лв.
ВАЖНО:
Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения по трудови или
служебни правоотношения на физически лица, наети за извършване на дейностите,
пряко свързани с проекта следва да бъде съобразено с Методологията за
регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР, както и с ПМС № 330 от 05
декември 2011 година за допълнение на Постановление № 62 на Министерския съвет от
2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.
Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения по трудови или
служебни правоотношения на физически лица, наети за извършване на дейностите,
пряко свързани с проекта следва да бъде описано в Приложение 1 /неразделна част от
бюджета на проекта/, а на съответните бюджетни редове се посочват общите суми от
Приложението по дейности. Приложението е задължително за попълване, като в него
следва подробно да се опишат всички разходи по дейности, видове, единични стойности и
единични цени.

2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи
възнаграждения по раздел 1 – тук по видове дейности следва да се посочват Разходите
за командировки на лицата получаващи възнаграждения по раздел 1 и лицата от
целевата група, както и пътни разходи за целевата група.
ВАЖНО:
В този раздел не следва да се отчитат разходи свързани с транспортни услуги.
Разходите за командировки следва да са съобразени с ограниченията съгласно
Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина и в съответствие с утвърдените нормативи в институцията –
конкретен бенефициент, както и при избор на най-икономичен маршрут и превозно
средство.

3. Разходи за закупуване на материали, консумативи и други материални активи
необходими за изпълнение на дейностите по проекта, с изключение на
недопустимите разходи по чл.10 , ал.1, т.3 от ПМС №180 – същите следва
групирани по видове дейности, да бъдат изброени по вид артикул и да са пряко
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свързани с финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и
осъществяване.
ВАЖНО:
Примерни артикули, допустими като разходи за материали и други
материални активи са изброени в бюджета на проекта в частта «Важни бележки за
изготвяне на бюджета».

4. Разходи за външни услуги, пряко свързани с финансираните дейности и необходими
за тяхната подготовка и осъществяване – същите следва групирани по видове дейности,
и да бъдат изброени по вид услуга:
4.1 Разходи за наем (и евентуално включени в него режийни разходи). Могат да бъдат
бюджетирани и разходи за наем на превозни средства, зали и оборудване, и други, пряко
свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности;
4.2 Разходи за лизинг – НЕПРИЛОЖИМО;

4.3 Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност - подготовка и
реализация на публикации, изготвяне на табели, брошури, стикери, листовки;
ВАЖНО:
Разходте за дейности, свързани с осигуряване на публичност са допустими и
следва да бъдат бюджетирани само в направление ІV „Мерки за трайна
десегрегация”.
4.4 Разходите за телефон/факс, електричество/отопление, поддръжка на
помещенията, свързани с основните дейности по проекта при условие че същите не са
включени в Наема /по т.4.1/;
4.5 Разходи за обучения/конференции/семинари, описани и обосновани във Формуляра за
кандидатстване;
4.6 Разходи за застраховки на лицата от целевата група;
4.7 Разходи за експертизи –, в случай че са пряко свързани с дейностите по проекта и са
необходими за неговото реализиране;
4.8 Разходи за наблюдения, проучвания, анализи и изследвания, пряко произтичащи от
дейностите по проекта;
4.9 Разходи за договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД,
неквалифицирани другаде
ВАЖНО:
В случаите, в които планираните разходи по бюджетен раздел 4 „Разходи за външни
услуги” се предвижда да бъдат възложени на физически лица и са под праговете за
провеждане на процедури, определени в Закона за обществените поръчки
възнаграждението следва да бъде заложено на база часова ставка (където е приложимо),
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като се спазват размерите на почасовото заплащане в сферите на съответните услуги,
съгласно пазарно проучване. Това не ограничава на етап изпълнение, планираните по този
начин разходи, да бъдат възложени и на юридически лица при определените в бюджета
стойности.
Планирането на разходи, по бюджетен раздел 4 „Разходи за външни услуги”,
произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД,
сключени с физически лица, под праговете определени в Закона за обществените
поръчки, следва да бъде описано в Приложение 2 /неразделна част от бюджета на
проекта/, а на съответните бюджетни редове се посочват общите суми от Приложението
по дейности. Приложението е задължително за попълване, като в него следва подробно да
се опишат всички разходи по дейности, видове, единични стойности и единични цени.

5. Други преки разходи, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности
по проекта и некласифицирани в раздели от 1 до 4
ВАЖНО:
В Бюджета не се допуска наличието на ред „Други разходи”.
Тези разходи следва да бъдат обосновани и класифицирани по дейности
Такива могат да бъдат: транспортни услуги, разходи свързани с възлагане и др.

ІІ. Група Б - Разходи за организация и управление по чл. 4 ал. 6 от ПМС
№180/27.07.2007 Г. - до 10% от общия размер на разходите по Група А
ВАЖНО:
Разходите за организация и управление следва да са в размер до 10% от общия размер
на разходите по Група А, разпределени за всяко направление.
1. Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала свързан с администриране на
проекта /ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник, др. експертен
или технически персонал/;
При определяне на състава на екипа на проекта бенефициента следва да вземе предвид
изискванията на Закона за държавния служител и Кодекса на труда, и по – специално
ограниченията по отношение на работното време, почивките и отпуските /когато това е
приложимо/.
ВАЖНО:
Планирането и отчитането на разходите за трудови и други възнаграждения на
персонала, свързан с администрирането на проекта следва да бъде съобразено с
Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР, както и с ПМС
№ 330 от 05 декември 2011 година за допълнение на Постановление № 62 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на
разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.
Планирането и отчитането на разходите за трудови и други възнаграждения на
персонала, свързан с администрирането на проекта следва да бъде описано в
Приложение 3/неразделна част от бюджета на проекта/, а на съответните бюджетни
редове се посочват общите суми от Приложението по дейности. Приложението е
задължително за попълване, като в него следва подробно да се опишат всички разходи по
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дейности, видове, единични стойности и единични цени.
2. Разходи за командировки на персонала и административни разходи за издръжка на
офис на проекта и др. Такива могат да бъдат:
- разходи за командировки на персонала (пътни, дневни, квартирни), като стойността
им се определя съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за
служебните командировки и специализации в чужбина и в съответствие с утвърдените
нормативи в институцията – конкретен бенефициент, както и при избор на найикономичен маршрут и превозно средство.;
- административни разходи за издръжка на офис на проекта /наем, режийни разходи,
материали, консумативи/;
- куриерски и пощенски разходи;

4. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
4.1. Формуляр за кандидатстване
Кандидатът участва с проектно предложение в настоящата процедура, като използва
Формуляра за кандидатстване, приложен към настоящите Изисквания (Приложение А)
и съответните приложения. Кандидатът трябва точно да се придържа към Формуляра за
кандидатстване и да попълни параграфите и страниците му последователно, както и да
попълни приложенията към Изискванията.
Формулярът за кандидатстване и приложенията се представят на български език.

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно и максимално
ясно, така че да може да бъде оценен правилно. Кандидатът трябва да бъде точен и да
опише подробно как смята да изпълни целите на проекта, какви ще бъдат ползите от
него и как проектът съответства на целите на програмата.
4.2. Представяне на проектното предложение

Към момента на кандидатстване се подават само посочените Приложения за попълване
(т. 5.1 от настоящите Изисквания)
 Формуляр за кандидатстване (Приложение А),
 Бюджет – (Приложение Б1),
 Източници на финансиране - (Приложение Б2),
 Приложение Г-1 Автобиографии на екипа за организация и управление на
проекта,
 Приложение Г-2.1 Декларация на конкретния бенефициент,
 Приложение Г-2.2 Декларация на партньора (ако е приложимо),
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Приложение Г-3 – Декларация за партньорство (ако е приложимо);
Приложение Г-4 – Декларация за разпределение на безвъзмездната финансова
помощ(ако е приложимо);
Приложение Г-5 Декларация относно статута по ЗДДС за кандидата и
партньорите (ако е приложимо);
Приложение Д6.1 Декларация за непопадане в забранителен режим за
партньора/ите – (ако е приложимо);
Приложение Д 6.2 - Декларация за получена минимална помощ от партньора/ите
– (ако е приложимо).

Подкрепящи документи:
1. Заверено копие на заповед за упълномощаване на лицето/та, което/които ще:
 представлява/т конкретния бенефициент по конкретния проект и ще подписва/т
всички документи, свързани с изпълнението на проекта;
 подписва/т всички документи, свързани с процедури за възлагане на обществени
поръчки;
2. Заверени копия на длъжностни характеристики на служителите на конкретния
бенефициент и/или партньора/ите (ако е приложимо), които ще участват в екипа за
организация и управление на проекта, ако е приложимо;
3. В случай на партньорство:
- Допустимият кандидат, в лицето на съответната община, следва да представи
сключено споразумение за сътрудничество по смисъла на чл. 61 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Решение на Общинския
съвет за одобрение на сключеното споразумение.
- Допустимият кандидат, в лицето на съответната община, следва да представи
доказателства, че всеки партньор е избран на база публична и прозрачна процедура
за избор, гарантираща свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и
недискриминация на всички организации, които биха желали да участват в
изпълнението на проекта като партньори.
Формулярът за кандидатстване (Приложение А), Бюджет на проекта (Приложение Б1),
Източници на финансиране (Приложение Б2), Приложение Г-1 Автобиографии на екипа за
организация и управление на проекта, Приложение Г-2.1 Декларация на конкретния
бенефициент, Приложение Г-2.2 Декларация на партньора (ако е приложимо),
Приложение Г-3 Декларация за партньорство (ако е приложимо), Приложение Г-4
Декларация за разпределение на безвъзмездната финансова помощ (ако е приложимо),
Приложение Г-5 Декларация относно статута по ЗДДС, Приложение Д6.1 Декларация за
непопадане в забранителен режим за партньора/ите – (ако е приложимо) и Приложение
Д 6.2 - Декларация за получена минимална помощ от партньора/ите – (ако е
приложимо) и подкрепящите документи (съгласно т. 5.1) - трябва да бъдат представени в
един оригинал и две копия на хартия.
Формулярът за кандидатстване (Приложение А), бюджетът на проектното предложение
– (Приложение Б1), Източници на финансиране - (Приложение Б2), и Приложение Г-1
Автобиографии на екипа за организация и управление на проекта се представят и на
електронен носител. Представените електронни файлове трябва да са идентични на
това, което е представено на хартия. В случай, че има разлика между хартиените и
електронните документи, за валидни се възприемат документите на хартиен носител.
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Кандидатите трябва да проверят дали проектното предложение е напълно окомплектовано,
като за целта използват Таблица за оценка на административното съответствие и
допустимостта.
Формулярът за кандидатстване и всички изброени по-горе приложения се подвързват
заедно, като страниците на единния пакет се номерират последователно.
Последователността в подредбата на документите е в съответствие с т. 8.1 от настоящите
Изисквания. Така подготвения пакет документи се опакова надлежно, като се поставя в
плик и се запечатва. На плика се залепва указателен надпис със следното съдържание:





име и код на процедурата;
пълно наименование на кандидата;
адрес за кореспонденция на кандидата;
ЕИК на кандидата.

Пакетът с документи се подава на ръка в деловодството на договарящия орган, с
придружително писмо от кандидата в свободен текст на вниманието на ръководителя на
договарящия орган. Придружителното писмо е в два оригинални екземпляра. След
поставяне на входящ номер, единият екземпляр се връща на подателя.
Адрес за подаване на проектното предложение:
Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

УЛ. “ТРИАДИЦА” № 2,
СОФИЯ 1051, БЪЛГАРИЯ
ВАЖНО!
Приложение Г-5 „Декларация относно статута по ЗДДС” се попълва и представя към
момента на кандидатстване и при всяко искане за плащане.

4.3 Срок за представяне на проектното предложение
Комисия ще оценява проектните предложения периодично съгласно индикативен
предварително обявен календарен график , както следва:
- І сесия – оценка на получените проектни предложения до 14 януари 2013 г.;
- ІІ сесия – оценка на получените проектни предложения до 15 февруари 2013 г.;
- III сесия – оценка на получените проектни предложения до 29 март 2013 г.
Дейностите, предвидени в проектното предложение следва да приключат не по-късно
от 31.10.2015 г.
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4.4. Комуникация между Договарящия орган и конкретния бенефициент
До 10 дни преди изтичането на срока за представяне на проектното предложение
кандидатът може да поиска разяснения по същество относно попълването на
документацията за кандидатстване.
Въпросите се задават в писмена форма, като се изпращат на следната електронна поща:
integra@mlsp.government.bg
Отговорът ще бъде публикуван на интернет страницата на Договарящия орган в
рубриката „Въпроси и отговори” по процедурата в 5-дневен срок от постъпване на
запитването.
5. ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Проектното предложение се оценява в съответствие с критериите, описани в
настоящите Изисквания. Критериите не подлежат на изменение по време на
провеждането на процедурата. Оценката се документира чрез попълване на таблици за
оценка и включва следните етапи:
1. Оценка на административното съответствие и допустимостта;
2. Оценка на техническо и финансово качество;
Стъпка 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта
Оценката на този етап има за цел да установи, че:





Проектното предложение отговаря на критериите в Таблица за оценка на
административното съответствие и допустимостта;
Кандидатът и партньорите са допустим, съгласно критериите, посочени в т.3.1.
от изискванията, като това е обосновано в раздел І.1.1. от Формуляра за
кандидатстване и е доказано чрез приложените подкрепящи документи към
момента на кандидатстване; асоциираните партньори са допустими
Проектните дейности са допустими и отговарят на критериите, посочени в т.3.2.
от настоящите изисквания и същите са обосновани в част ІІІ от формуляра за
кандидатстване.

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
И ДОПУСТИМОСТТА
Референтен № на процедурата ................................................
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ – ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
Код на процедурата:
Име на процедурата:
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Наименование на кандидата:
Наименование на партньора (ако е приложимо)
Наименование на асоциирания партньор (ако е приложимо)
Наименование на проектното предложение:

І. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

ДА

НЕ

1. Използван е правилният Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ, публикуван специално за настоящата процедура
(Приложение А)
2. Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване
3.. Текстът на предложението е напечатан и е на български език
4.. Предложението включва 1 оригинален екземпляр и 2 копия
5. Приложен е електронен носител
6. Бюджетът на проекта (Приложение Б 1) е представен съгласно изисквания
формат, изразен e в лева, и е приложен
7. Описите към бюджета, които са приложими са попълнени и приложени
8. Приложение Б 2 – Източници на финансиране е попълнено и приложено
9. Приложена е количествено стойностна сметка (Приложение Б 3)
неприложимо
10. Приложени са Технически спецификации (Приложение Б 4)
неприложимо
11. Логическата рамка (Приложение В) е попълнена и приложена (ако е
неприложимо
приложимо)
12. Автобиографиите на екипа за организация и управление по проекта
(Приложение Г-1 ) са попълнени и приложени

13. Приложение Г-2.1 Декларация на конкретния бенефициент
14. Приложение Г-2.2 Декларация на партньора (ако е приложимо)
15. Приложение Г-3 Декларация за партньорство (ако е приложимо)
16. Приложение Г-4 Декларация за разпределяне на безвъзмездната
финансова помощ между кандидата и партньорите (ако е приложимо)
17. Приложение Г-5 Декларация относно статута по ЗДДС от кандидата и
партньора/ите (ако е приложимо)
18. Приложение Д-6.1 Декларация за непопадане в забранителен режим
за партньора/ите (ако е приложимо)
19. Приложение Д-6.2 Декларация за получена минимална помощ за
партньора/ите (ако е приложимо)
ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ:
(съгласно т. 5.1 от изискванията)

II. ДОПУСТИМОСТ

ДА

НЕ

2.1. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КОНКРЕТНИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ
(съгласно т. 3.1. от Изискванията)
Кандидатът е посочен изрично в т. 3.1 от Изискванията за
кандидатстване
2.2. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРА (-ИТЕ)
(съгласно т. 3.1.1 от Изискванията) – ако е приложимо
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1. Партньорът/ите отговаря/т на общите критерии за допустимост, съгласно
т. 3.1.1 от Изискванията за кандидатстване
2.2.1 СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА
ПАРТНЬОРА
1. Партньорът е учреден и регистриран съгласно действащото българско
2. Партньорът има централно управление или клон на територията на Р
България
3. Изборът на партньора/ите е прозрачен, подробно описан и обоснован в т.
1.2.1 от Формуляра за кандидатстване.
4. Приложени са документи доказващи съответствието на дейността със
законодателството в съответната област. (ако дейността се изпълнява от
партньора и/или партньорът участва в съответната дейност) (ако е
приложимо)
2.2.2 КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА АСОЦИИРАНИЯ/ИТЕ
ПАРТНЬОР/И
(съгласно т. 3.1.2 от Изискванията за кандидатстване) – ако е
приложимо
Избраният асоцииран партньор е посочен като допустим такъв в т.
3.1.2 от Изискванията за кандидатстване
2.2. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Дейностите, предвидени в проектното предложение са с продължителност
не по-дълга от 31.10.2015 г.
2. Обща/и цел/цели е/са допустима/и
3. Специфичната/ните цел/и е/са допустима/и
4. Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален
обхват (ако е приложимо).
5. Проектното предложение съдържа допустими дейности
6. Интегрираният характер на интервенциите по процедурата е включен в
проектното предложение – поне една дейност от всяко от едно от четирите
направления е включена в проектното предложение
7. Задължителната - Дейност 4 „Разработване, регулярно проследяване и
анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция за
представителите на целевите групи, съдържащи конкретни мерки за
осигуряване на достъп до пазара на труда, образование, социално включване
и десегрегация” е включена в проектното предложение.
8. При разработване на индивидуалните планове за трайна интеграция е
предвидено общините да извършат оценка на потребностите на
представителите на целевата група от настаняване в социално жилище и при
необходимост да предвидят възможност част от тях да бъдат настанени в
жилищата, реновирани и/или изградени в рамките на схема BG161PO001/1.202/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за
настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от
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населението и други групи в неравностойно положение” по ОП РР.
9. Общата целевата група е допустима. Разбивката на целевата група по
направления съответства на посоченото в Изискванията за кандидатстване.
10. Проектното предложение отговаря на изискванията за информиране и
публичност.
11. Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ е допустима
12. Проектното предложение отговаря на изискванията за кръстосано
финансиране (ако е приложимо)

неприложимо

ІII.1. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТА

1. Заверено копие на заповед за упълномощаване на лицето/та, което/които
ще:
 представлява/т конкретния бенефициент по конкретния проект и ще
подписва/т всички документи, свързани с изпълнението на проекта;
 подписва/т всички документи, свързани с процедури за възлагане на
обществени поръчки
2. Заверени копия на длъжностни характеристики на служителите на
конкретния бенефициент/партнора/ите (ако е приложимо), които ще
участват в екипа за организация и управление на проекта, ако е приложимо
3. В случай на партньорство:
- Допустимият кандидат, в лицето на съответната община, следва да
представи сключено споразумение за сътрудничество по смисъла на чл.
61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
Решение на общинския съвет за одобряване на сключеното
споразумение.
- Допустимият кандидат, в лицето на съответната община, следва да
представи доказателства, че всеки партньор е избран на база публична и
прозрачна процедура за избор, гарантираща свободна и лоялна
конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички
организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта
като партньори.
- Избраният/ите партньор/и отговарят на посочените изисквания:
- Партньорът/те има/ т поне един осъществен проект или поне 1 година опит
в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното
предложение;
- Партнорът/ите разполага/т с финансови възможности (показаният през
изминалите две години оборот надхвърля стойността на безвъзмездната
финансова помощ, която съответният партньор ще разходва по проекта)
ІII.1. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ
1. Удостоверение за актуално състояние или копие от друг документ с
еквивалентна стойност, издадени не по- късно от 3 месеца преди датата на
кандидатстване – копие, заверено с подпис и текст “Вярно с оригинала”
(в случай, че информацията е достъпна и актуална в електронен вид на
български език и е публично достояние, моля, посочете източника й, за да
Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
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бъде проверена служебно)
2. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверено с подпис и текст “Вярно с
оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския
регистър, той следва да представи декларация в свободна форма с посочен
ЕИК - оригинал
3.
Документи
доказващи
съответствието
на
дейността
със
законодателството в съответната област. (ако дейността се изпълнява от
партньора) (ако е приложимо)

СТЪПКА 2: ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО КАЧЕСТВО
Оценката на техническото и финансово качество се извършва в съответствие с определени
критерии. Качествените критерии са обособени в раздели и подраздели. Всеки подраздел
получава оценка „ДА” или „НЕ” в съответната колона.
За да бъде допуснато до директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
проектното предложение трябва да е получило „ДА” на всички подраздели от Таблицата
за проверка.
Оценка на техническото и финансово качество се извършва в съответствие с приложената
Примерна методология. (Приложение Е към Изискванията - Методология за оценка на
техническо и финансово качество на проектно предложение при директно предоставяне
на БФП)

Критерии за оценка на качеството
1. Технически и административен капацитет
1.1. Има ли предложеният екип достатъчно опит в организация,
управление и изпълнението на проекти?
2. Съответствие
2.1. Съответства ли проектното предложение на изискванията за
представяне на предложение? (Допринася ли проектното
предложение за постигане на общата, специфична/ите цел /и на ОП,
приоритетна ос, област на интервенция?)
2.2. Допринася ли проектното предложение за постигане на
хоризонталните принципи на ОП?
2.3. Съответства ли проектното предложение на конкретните нужди и
проблеми на целевия регион? (Избягва ли проектното предложение
дублиране с и допълва ли ефекта от други национални и европейски
инициативи?; Съответства ли проектното предложение на
национални стратегически документи?)
2.4. Ясно ли са дефинирани включените в проектното предложение
целеви групи; представители на целевите групи?
2.5. Идентифицирани ли са нуждите и проблемите на целевите групи?
3. Методика и организация

ДА/НЕ

Формуляр за
кандидатств
ане
ІІ

IV.4.1.

IV.5.1.2.
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3.1. Съответстват ли предложените дейности на целите и очакваните
резултати?
3.2. Ясен и изпълним ли е планът за действие?

IV.5.1.

3.3. Съдържа ли проектното предложение методика за наблюдение и
вътрешна оценка при изпълнение на дейностите?

IV.5.3

3.4. Съдържа ли проектното предложение обективно проверими
индикатори за изпълнение и/или резултат?

IV.5.4

IV.5.2

4. Устойчивост
4.1. Ще окаже ли проектното предложение трайно въздействие върху
целевите групи?
4.2. Предлага ли проектното предложение възможности за
мултиплициране на постигнатия ефект? (в това число и възможности
за повторно прилагане и разширяване на ефекта от проектното
предложение, разпространение на информация.) Предлага ли
проектното предложение възможности за постигане на добавена
стойност? (В това число ще окаже ли проектното предложение
влияние върху подобряване на съществуващите услуги за целевата
група/ групи;
Допълва ли проектното предложение други
национални и/или европейски програми насочени към целевата група
/групи?)
5. Бюджет и ефективност на разходите
5.1 Задоволително ли е съотношението между прогнозните разходи и
очакваните резултати? (съответстват ли разходите посочени в
бюджета с ефекта който ще се постигне)
5.2 Необходими ли са предложените разходи за реализацията на
проекта?

IV.6.1.

IV.6.2.

IV.7.
Приложение
Б1
IV.7.
Приложение
Б1

5.1. Необходими документи към проектните предложения
/Подкрепящи документи от кандидатите:/
1. Заверено копие на заповед за упълномощаване на лицето/та, което/които ще:
 представлява/т конкретния бенефициент по конкретния проект и ще подписва/т
всички документи, свързани с изпълнението на проекта;
 подписва/т всички документи, свързани с процедури за възлагане на обществени
поръчки;
2. Заверени копия на длъжностни характеристики на служителите на конкретния
бенефициент/партньора/ите (ако е приложимо), които ще участват в екипа за
организация и управление на проекта, ако е приложимо.
3. В случай на партньорство:
- Допустимият кандидат, в лицето на съответната община, следва да представи
сключено споразумение за сътрудничество по смисъла на чл. 61 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Решение на Общинския съвет
за одобрение на сключеното споразумение..
Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
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-

Допустимият кандидат, в лицето на съответната община, следва да представи
доказателства, че всеки партньор е избран на база публична и прозрачна процедура
за избор, гарантираща свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и
недискриминация на всички организации, които биха желали да участват в
изпълнението на проекта като партньори.

Подкрепящи документи от партньорите:
1. Удостоверение за актуално състояние от партньора, издадено не по-рано от 3 месеца
преди крайната дата на кандидатстване – копие, заверено от партньора с подпис и текст
„Вярно с оригинала”. В случай, че партньорът е регистриран по Закона за Търговския
регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал.4 от
Закона за Търговския регистър;
2. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверено с подпис и текст “Вярно с
оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър,
той следва да представи декларация в свободна форма с посочен ЕИК - оригинал
3. Документи доказващи съответствието на дейността със законодателството в
съответната област. (ако дейността се изпълнява от партньора) (ако е приложимо)
5.2. Необходими документи към момента на подписване на договор за
предоставяне на БФП

Формуляр за финансова идентификация (Приложение ХI)
Декларация за нередности (Приложение ХІI)
Към датата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по настоящата операция, допустимите кандидати следва да имат подадено
проектно предложение по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за
осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими,
малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение” по ОП РР – това обстоятелство ще бъде проверено по
служебен път от Договарящия орган в Информационната система за управление и
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България в България или чрез
официална кореспонденция.
ВАЖНО!
Приложение Г-5 „Декларация относно статута по ЗДДС” се попълва и при всяко искане
за плащане.
Партньорът/партньорите (ако е приложимо) трябва да представят следните документи:
Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
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1. УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОТВЪРЖДАВАЩО ЧЕ ПАРТНЬОРЪТ НЕ Е ОБЯВЕН В
ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ИЗДАДЕНО ОТ СЪОТВЕТНИЯ СЪД НЕ
ПО-РАНО ОТ 3 МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ОТ
ПАРТНЬОРА - КОПИЕ, ЗАВЕРЕНО ОТ ПАРТНЬОРА С ПОДПИС И ТЕКСТ „ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА”. В СЛУЧАЙ, ЧЕ КАНДИДАТЪТ Е РЕГИСТРИРАН ПО ЗАКОНА ЗА
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ИЗВЪРШВА СЛУЖЕБНА
ПРОВЕРКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 23, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР;
2. УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОТВЪРЖДАВАЩО ЧЕ ПАРТНЬОРЪТ НЕ Е ОБЯВЕН В
ПРОЦЕДУРА ПО ЛИКВИДАЦИЯ, ИЗДАДЕНО ОТ СЪОТВЕТНИЯ СЪД НЕ ПОРАНО ОТ 3 МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ОТ
ПАРТНЬОРА - КОПИЕ, ЗАВЕРЕНО ОТ ПАРТНЬОРА С ПОДПИС И ТЕКСТ „ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА”. В СЛУЧАЙ, ЧЕ КАНДИДАТЪТ Е РЕГИСТРИРАН ПО ЗАКОНА ЗА
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ИЗВЪРШВА СЛУЖЕБНА
ПРОВЕРКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 23, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР;
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ, ЧЕ
ПАРТНЬОРЪТ НЯМА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ИЗДАДЕНО НЕ ПО-РАНО ОТ
3 МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ОТ ПАРТНЬОРА) ИЛИ
ОДОБРЕН ОТ НАП ПЛАН ЗА РАЗСРОЧЕНО ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
КОГАТО ИМА ТАКИВА - КОПИЕ, ЗАВЕРЕНО ОТ ПАРТНЬОРА С ПОДПИС И
ТЕКСТ „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”;
4. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
ПАРТНЬОРА И ВПИСАНИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО
ТАКИВА В УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ, КОГАТО ОБСТОЯТЕЛСТВОТО НЕ ПОДЛЕЖИ
НА ВПИСВАНЕ, ИЗДАДЕНО НЕ ПО-РАНО ОТ 3 МЕСЕЦА ПРЕДИ КРАЙНИЯ СРОК
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ - КОПИЕ, ЗАВЕРЕНО ОТ ПАРТНЬОРА С ПОДПИС И
ТЕКСТ „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”.;
5. Други документи по преценка на ДО, необходими за сключване на договора за
предоставяне на БФП.
ПАРТНЬОРИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ И АКТУАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ РАЗХОДВАТ СРЕДСТВА ПО
ПРОЕКТА.
При сключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ, кандидатът и
партньорът/ите подписват и Декларация за нередности (по образец на ДО), актуална
Декларация за минимални помощи (по образец на ДО).
Декларациите не могат да се подписват от упълномощени лица, а САМО от
законните представители на кандидата и/или партньора/ите.
В процеса на подготовка на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, Договарящият орган ще извърши проверка относно достоверността на
Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
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обстоятелствата декларирани от партньора/ите в Декларацията за минимални
помощи.

-

-

-

Договарящият орган ще откаже да сключи договор с кандидат в случай, че
кандидат и/или някой от неговите партньори:
Имат задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на
финансови средства по друга схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките
ресурси” и програма ФАР към ИА МТСП.
попадат в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1998/2006, описани в т. 2.2.1., (2) от настоящите Насоки за кандидатстване;
размерът на получените минимални помощи с исканата безвъзмездна финансова
помощ по настоящата процедура, надвишават максимално допустимия праг от 200 000
евро или 391 166 лв. изчислени по официалния курс на БНБ за последните три
финансови години, а за предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл „сухопътен
транспорт” 100 000 евро или 195 583 лв. изчислени по официалния курс на БНБ за
период от 3 последователни финансови години;
е предприятие в затруднение.
6. РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ОТНОСНО
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Важно!
Сроковете за подбор на проекти, оценка и договаряне са съгласно ПМС №121 от
31.05.2007г.
В срок до 10 работни дни след одобряване на доклада на оценителната комисия
Ръководителят на Договарящия орган взема мотивирано решение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по предложения проект.
В срок до 30 дни след влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ Договарящият орган изготвя в 3 екземпляра и предлага на
Конкретния бенефициент да подпише договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
В Договора се посочва: името на конкретния бенефициент и наименованието на
одобреното за финансиране предложение; срокът за изпълнение на проекта; общият
размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ; отговорностите на Конкретния
бенефициент и на Договарящия орган по изпълнението на проекта.
До 15 работни дни от датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ Договарящият орган публикува на интернет страницата си и на
страницата на Единния информационен портал информация за: наименованието и
седалището на бенефициента, мястото на изпълнение на проекта, наименованието на
проекта,
общия бюджет и размера на предоставената финансова помощ,
продължителността на проекта, основните дейности и индикаторите.
Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
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7. УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, СЛЕД
ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Ръководителят на Договарящия орган подписва Договор за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (вж. Приложение Д) на основание чл. 3 и чл. 34, ал. 2,
т. 5 от ПМС 121 от 31 май 2007 г.
Задълженията, които възникват за конкретния бенефициент са описани в приложения
Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение Д)
и Приложение I към него: Общи и административни разпоредби при изпълнение на
договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие
на човешките ресурси” 2007-2013 г.
По време на изпълнение на дейностите по проекта, конкретният бенефициент следва да
спазва „Ръководство за бенефициенти по изпълнение на договори по ОП РЧР” /за
конкретната схема/, публикувано на интернет страницата на Договарящия орган,
едновременно с публикуването на Изискванията за кандидатстване.

8. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
8.1 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МОМЕНТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
8.1.1 ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
ПРИЛОЖЕНИЕ А: ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (Приложение II към
договора)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б1: БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА, (Приложение III 1 към договора)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б2: ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ (Приложение III 2 към
договора)
ПРИЛОЖЕНИЕ Г-1: АВТОБИОГРАФИИ НА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА (Приложение IV към договора)
ПРИЛОЖЕНИЕ Г-2.1: ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНКРЕТНИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ
(Приложение V към договора)
ПРИЛОЖЕНИЕ Г-2.2 ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТНЬОРА – АКО Е ПРИЛОЖИМО
(Приложение V към договора)
ПРИЛОЖЕНИЕ Г-3: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО – АКО Е ПРИЛОЖИМО
(Приложение VI към договора)
Приложение Г-4 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БФП – АКО Е
ПРИЛОЖИМО (Приложение VIIкъм договора
ПРИЛОЖЕНИЕ Г-5 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СТАТУТА ПО ЗДДС (Приложение
VIII към договора – актуална)
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 6.1 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПОПАДАНЕ В ЗАБРАНИТЕЛЕН
РЕЖИМ ЗА ПАРТНЬОРА/ИТЕ - АКО Е ПРИЛОЖИМО (Приложение IX към
договора)
Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 6.2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНА МИНИМАЛНА ПОМОЩ ОТ
ПАРТНЬОРА/ИТЕ - АКО Е ПРИЛОЖИМО (Приложение X към договора)
8.1.2. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ
/Съгласно т.5.1 от Изискванията/
8.2. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА
ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Д:
ДОГОВОР
ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ДИРЕКТНО

ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА

I: ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “ 2007 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ XI: ФОРМУЛЯР ЗА ФИНАНСОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ,
ПРИЛОЖЕНИЕ XII: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ
8.3. ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ Е: МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО И
ФИНАНСОВО КАЧЕСТВО НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ;
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА
ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”;
ПРИЛОЖЕНИЕ З: ОБЩИ НАСОКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 52 ОТ РЕГЛАМЕНТ 1605/2002 И ЗА СПАЗВАНЕ
ПРИНЦИПА НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ И
КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ НА ЕС;
ПРИЛОЖЕНИЕ И: УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ЕКОЛОГИЧНА
УСТОЙЧИВОСТ В КОНТЕКСТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Й:
МЕТОДОЛОГИЯТА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ПО ОП РЧР

ЗА
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПРИЛОЖЕНИЕ K: УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ № 91-00502/27.08.2007Г. ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНА
СТОЙНОСТ КАТО ДОПУСТИМ РАЗХОД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО
ОП, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД
НА ЕС;

Изисквания за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ когато
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