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Въведение
Настоящото Ръководство е предназначено единствено за бенефициенти,
изпълняващи договори по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата” по Приоритетна ос 5
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на
интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и
преодоляване на неговите последици” от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”.
Ръководството има за задача да улесни бенефициентите, като им предостави
конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни
задължения и отговорности, с оглед осигуряване на ефективно техническо и
финансово управление и изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова
помощ, подписани с Договарящия орган.
В него не са разписани подробно действия и процедури, които не са в правомощията
на бенефициентите, или са изцяло вътрешни за Договарящия орган, или засягат
взаимоотношения между Договарящия орган с по-висшестоящите органи в
институционалната рамка за управление на Структурните и Кохезионния фондове.
Целта на Ръководството е да предостави на бенефициентите информация относно
процедурите, които трябва да се спазват при изпълнение на договорите, начина, по
който ще се извършва мониторинг (наблюдение) на изпълнението на дейностите по
договорите, какви са задълженията на бенефициентите за отчитане и изготвяне на
доклади, на какви изисквания трябва да отговаря финансовото изпълнение, какви
процедури се спазват при избор на изпълнител за доставка/строително-ремонтни
дейности/услуги и др.

Основни понятия
Управляващ орган - структура, определена да осъществява функцията по
управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и отговорна
за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение.
Междинно звено - структура, която действа под отговорността на Управляващия
орган или изпълнява определени задължения от негово име по отношение на
бенефициентите, изпълняващи договори.
Бенефициент – стопански субект, организация или предприятие, публичен или
частен, получил безвъзмездна финансова помощ и носещ отговорност за
изпълнението на договора.
При изпълнението на договорите по настоящата Схема, Водещата организация е
Бенефициент.
Партньор – стопански субект, организация или предприятие, публичен или частен,
участващ при разработването и изпълнението на определени дейности по проекта.
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Договарящ орган - орган, който провежда процедури за набиране и оценка на
проектни предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Ръководител на Договарящия орган - Ръководителят на администрацията, в
рамките на чиято структура се намира Договарящия орган или упълномощено от
него длъжностно лице.
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - договор, сключен
между Ръководителя на Договарящия орган и Бенефициента, за предоставяне и
разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект.
Верифициране (удостоверяване) - процес на проверка за съответствие и допустимост
на дейности и разходи при изпълнение на проекта. Включва административен,
финансов, технически и физически контрол на документите и дейностите по
проекта.
Мониторинг (наблюдение) - процес на систематично и продължително събиране,
анализиране и използване на информация за целите на управлението и вземането на
решения при изпълнението на проекти.
Сертифициране – потвърждаване на точността и допустимостта на разходите по
проекта от Сертифициращия орган.
Изпълнител – частна или публична институция, организация или предприятие,
определен съгласно Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки или ПМС 55/12.03.2007 г., с който Бенефициентът е
подписал договор за услуги/доставки/строителство за изпълнение на дейности по
проекта (строително-монтажни дейности, доставка на оборудване, обучение,
консултации и др.)

I. Институционална рамка за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП
„РЧР”)
Управляващ орган (УО)
Управляващ орган на ОП „РЧР” е Министерство на труда и социалната политика
чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”
(МТСП чрез ГД „ЕФМПП”). Съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета,
Управляващият орган носи отговорност за управлението и изпълнението на
Оперативната програма.
Междинно звено (МЗ)
Агенция за социално подпомагане е Междинно звено по Приоритетна ос 5 “Социално
включване и насърчаване на социалната икономика” по ОП „РЧР”. УО е делегирал на
Междинното звено функции и задачи, свързани с управлението, изпълнението и
контрола на Приоритетна ос 5, съгласно сключеното между МТСП чрез ГД „ЕФМПП”
и АСП Междуинституционално споразумение за делегиране на правомощия по
изпълнението на ОП „РЧР” на Междинно звено.
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Договарящ орган (ДО)
Договарящ орган при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, по смисъла на ПМС № 121 от 31 май 2007 г. и
последвалите го изменения, са Междинните звена по Оперативните програми, в
случай че функцията по сключване на договор им е делегирана от Управляващия
орган.
Договарящ орган при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по
настоящата Схема е Агенция за социално подпомагане чрез:
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” –
отдел ”Търгове и координация” и отдел „Мониторинг и оценка” на централно и
регионално ниво.
Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.
Сертифициращ орган (СО)
Сертифициращ орган на ОП „РЧР” е дирекция “Национален фонд” в Министерство
на финансите. Съгласно чл. 61 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета,
Сертифициращият орган е отговорен за сертифициране на разходите извършени от
бенефициентите.
Одитиращ орган (ОО)
Одитиращ орган на ОП „РЧР” е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”
към Министерство на финансите. Съгласно чл. 62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета, Одитиращият орган на Оперативната програма е отговорен за извършване на
одити, за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и
контрол на оперативната програма.

II. Изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Схема BG 051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата”
Със сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ между Договарящия
орган и Бенефициента се урежда изпълнението на одобрения Проект.
Бенефициенът се задължава да изпълни Проекта при спазване изискванията на
договора и представляващите неразделна част от него приложения, да изпълнява
всички произтичащи от тях задължения, както и да запази целостта на Договора
във вида, в който му е връчен от Договарящия орган.
1. Период за изпълнение на Договора
Изпълнението на Договора започва от датата на влизането му в сила, т.е. от датата на
подписването му от двете страни и продължава до приключване на изпълнението на
проекта.
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Изпълнението на Проекта започва съгласно един от вариантите, които
Бенефициентът е посочил в Договора (чл. 2.1 от Приложение Е – Договор за
безвъзмездна финансова помощ):
• на първия ден от месеца, следващ датата, на която ДО е превел авансовото
плащане по Договора;
•

от датата на влизане в сила на Договора.

ВАЖНО!
Разходи, извършени от Бенефициента преди датата, избрана от него за начало на
изпълнение на Проекта са недопустими и няма да бъдат признати!
Бенефициентът е длъжен да изпълни Проекта, съобразно описанието на
Проекта, съдържащо се в Приложение II – Описание на проектното
предложение и с оглед изпълнение на предвидените в него цели.
2. Страни по Договора
Бенефициентът и Договарящият орган са единствените страни по договора.
Договарящият орган не признава съществуването на договорна връзка между него
и партньора/ите или изпълнителя/ите (чл. 1.6 от Приложение I - Общи условия на
Договора).
3. Взаимоотношения между Бенефициент и партньор/и
Бенефициентът изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или
повече партньори, ако такива са посочени в описанието на проекта и договора.
Партньорът/ите участва/т в изпълнението на проекта и неговите/техните разходи
са допустими на същото основание както разходите, направени от Бенефициента.
Взаимоотношенията между Бенефициента и неговия партньор се уреждат чрез
сключване на договор (чл. 6.2 от Приложение Е - Договор за безвъзмездна финансова
помощ). В него се посочват конкретните задължения и отговорности на
Бенефициента и партньора по изпълнение на дейностите по пректа,
разпределението на средствата, които ще се разходват (ако партньора извършва
разходи по проекта), разпределението на предоставената минимална помощ (ако е
приложимо) и др. задължителни разпоредби, съгласно чл. 1.7 от Приложение I Общи условия на Договора.
ВАЖНО!
Бенефициентът следва да използва разработения от Договарящия орган Договор
за партньорство, съгласно Приложение 1 от настоящото Ръководство, като
сключи отделен договор с всеки партньор (ако има такъв).
4. Взаимоотношения между Бенефициент и изпълнители
Бенефициентът има право да сключва договори с изпълнители за осъществяването
на ограничена част от Проекта, ако естеството на Проекта изисква това (чл. 1.5 от
Приложение I - Общи условия на Договора).
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За тези случаи Бенефициентът (Възложителят) се задължава да прилага процедурите
за избор на изпълнител в зависимост от юридическия си статут, съгласно:
Постановление № 55/12.03.2007 г. на Министерския съвет за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма
ФАР на Европейския съюз.
или
Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му.
Изпълнителите не са партньори!
В договорите, които Бенефициентът сключва с изпълнителите, трябва да бъдат
включени разпоредби, съгласно чл. 1.7 от Приложение I - Общи условия на Договора,
отнасящи се до:
общи задължения по Договора;
отговорност;
избягване на конфликт на интереси;
поверителност;
спазване на правилата за визуална идентификация;
счетоводни отчети и технически, и финансови проверки.
Условията за определяне на изпълнител са разгледани в раздел V ”Избор на
изпълнител” от настоящото Ръководство.
5. Отговорност пред Договарящия орган
Отговорност за изпълнението на Проекта пред Договарящия орган носи
единствено Бенефициентът (чл. 1.6 от Приложение I - Общи условия на Договора).
Съгласно чл. 3 от Приложение I - Общи условия на Договора:
Бенефициентът носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на
служителите или имуществото му по време на изпълнение на проекта или като
последица от него.
Договарящият орган не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън
предвидените по договора, свързани с подобни вреди или наранявания.
Бенефициентът поема и цялата отговорност към трети лица, в това число и
отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по
време на изпълнение на проекта или като последица от него.
Договарящият орган не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби
вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Бенефициента,
неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат
на нарушение на правата на трето лице.
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Бенефициентът е длъжен да предоставя информация и финансови, и технически
доклади, съгласно условията и реда, посочени в чл. 2 от Приложение I - Общи
условия на Договора.
6. Конфликт на интереси
Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение
на функциите по Договора на което и да е лице е компрометирано поради причини,
свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната
принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с
друго лице.
ВАЖНО!
Бенефициентът е длъжен да предприеме всички необходими мерки за избягване
на конфликт на интереси и незабавно да уведоми Договарящия орган при
възникнали обстоятелства, които могат да предизвикат конфликт на интереси.
7. Поверителност
Бенефициентът се задължава да запази поверителността на всички поверително
предоставени документи, информация или други материали, както и да спазва
изискванията за защита на личните данни, съгласно чл. 5 от Приложение I - Общи
условия на Договора.
8. Информиране и публичност
Съгласно чл. 6 от Приложение I - Общи условия на Договора, Бенефициентът се
задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се
съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки
трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и
публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията и
Приложение 1 към него.
Бенефициентът е длъжен да упомене финансовия принос, предоставен от
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”:
в информацията предоставяна на целевата група по проекта;
в междинни и заключителни технически доклади;
в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта;
при всякакви контакти със средствата за осведомяване.
Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е
средство за осведомяване, в това число и Интернет, трябва да съдържа следното
изявление:
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от < наименование на
Бенефициента> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
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Във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на конференции и
семинари, Бенефициентът е длъжен да уточни, че проектът е получил финансиране
от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”.
ВАЖНО!
Неспазването на изискванията за информиране и публичност може да бъде
третирано като нередност и да доведе до непризнаване на средства и извършване
на финансови корекции.
Бенефициентът съгласува с Регионалния координатор вида на всеки един тип
документ /брошури, плакати, публикации, обяви и др./, изработен съобразно
правилата за информиране и публичност, преди да бъде отпечатан.
Детайлна информация относно правилата, които трябва да бъдат спазвани по
отношение на дейностите по информиране и публичност, е посочена в Приложение
2 от настоящото Ръководство.
9. Изменения на Договора (чл. 8 от Приложение I - Общи условия на Договора)
ВАЖНО!
Договорът за безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него не могат
да се променят без съгласието на Договарящия орган. Бенефициентът трябва да
представи искането си за промени на вниманието на Договарящия орган в
едномесечен срок преди предвидената дата на влизане на поправката в сила, освен
ако са налице особени обстоятелства, надлежно обосновани от него и приети от
Договарящия орган.
При извършване на промени в договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ се спазват следните основни изисквания:
Исканията за промени следва да се представят писмено пред Договарящия орган.
Независимо, че исканията се предават на Регионалния координатор за съответната
област от отдел „Мониторинг и оценка”, те са адресират до Ръководителя на
Договарящия орган.
Исканията за промени са в свободен текст и трябва да съдържат добре
аргументирана обосновка за необходимостта от същите.
Исканията за промени задължително се подписват от Бенефициента или от
упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно или заповед на
Кмета на съответната община (когато Бенефициент е Община), като към тях се
прилага надлежно заверено копие от съответния документ.
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ВАЖНО!
Договарящият орган няма да приеме изменение на договора, ако искането е
постъпило от лице, което няма изрични пълномощия от Бенефициента да
изисква такава промени.
В случай, че Бенефициентът е упълномощил длъжностно лице само да подпише
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не и да иска
изменение на същия, то тогава Договарящият орган няма да одобри исканата
промяна.
Исканията за промени се придружават от Известие за изпращане на документ,
съгласно Приложение 3 от настоящото Ръководство, което може да бъде подписано от
всеки един член от екипа за организация и управление на проекта. Договарящият
орган препоръчва Известието да бъде подписвано от Ръководителя на проекта.
Към исканията за промени се прилагат необходимите документи в зависимост от
спецификата на исканията. Не се използват документи, представени от
Бенефициента на етап кандидатстване! Бенефициентът трябва заедно с исканията
за изменение да прилага копия от съответните страници/приложения към
договора, заварени от него с „Вярно с оригинала”.
Например: При искане за изменение, касаещо преразпределение на средства в
бюджета се прилага Приложение III-1 - Бюджет на проекта, съгласно сключения
договор, а не Приложение Б-1 – Бюджет на проекта, представен към момента на
кандидатстване.
Промените в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да
бъдат два вида – изменения, отнасящи се за съществени промени, за които е
необходимо сключване на допълнително споразумение и изменения чрез
уведомления, отнасящи се за промени в договора, за които не е необходимо
сключване на допълнително споразумение.
9.1 Изменения на договор със сключване на допълнително споразумение
ВАЖНО!
Всякакви промени в текста на Договора, вкл. на приложенията към него се правят
в писмена форма посредством допълнително споразумение, който става
неразделна част от договора и влиза в сила от датата посочена в допълнителното
споразумение, освен ако изрично не е записано друго.
Изменения на договор със сключване на допълнително споразумение се
одобряват от Договарящия орган, само ако са добре обосновани.
При спазване на разпоредбите на чл. 8 от Общите условия, не се допуска промяна
в Договора, която може да доведе до противоречие с изискванията, определени в
Насоките за кандидатстване по настоящата Схема.
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Посоченият по-долу списък с изброени промени не изчерпва всички възможни
хипотези, при които би могло да се сключи допълнително споразумение. В случай, че
се налага промяна, която не е сред посочените, преди подаване на необходимите
документи Бенефициентът следва да се консултира с Регионалния координатор за
съответната област (РК).
Промяна

Необходими документи

Промяна на член от екипа
за
организация
и
управление на проекта.

1. Известие за изпращане на
документ.
2. Искане за изменение на
договора.
3. Подкрепящи документи:

ВАЖНО!
Предложеният нов член на
екипа следва да притежава
сходно
образование,
професионална
квалификация и опит.
Професионалната
квалификация и опита на
членовете
на
екипа
за
организация и управление са
елемент от оценката на
проектното
предложение.
Замяната им с лица, които
нямат сходен или по-висок
професионален
опит
и
квалификация, би поставило
под въпрос решението за
отпускане на безвъзмездната
финансова помощ или биха
довели до нарушаване на
принципа
на
на
равнопоставеност
бенефициентите.

Промяна
в
договорена
дейност по проекта и/или в
план-графика
на
дейностите,
съгласно
Прилoжение II – Описание
на
проектното
предложение.

- заверено копие на
одобрена Автобиография
на член от екипа за
организация и управление
на
проекта, съгласно

сключения
договор
Приложение VIII към Договора.

- екземпляр на попълнена
Автобиография
на
предложения нов член на
екипа за организация и
управление на
проекта,
съгласно Приложение VIII към
Договора.

Процедура
1.
Бенефициентът
предоставя на РК (по
пощата с обратна разписка,
по
куриер
с
обратна
разписка или лично):
- Искане за изменение в
договора и подкрепящите го
документи, придружени с
Известие за изпращане на
документ.
2. РК проверява искането, а
ако то е свързано с
финансови
промени,
искането се проверява и от
счетоводителя в РДСП.
РК
може
да
поиска
допълнителни документи,
които бенефициентът е
длъжен да предостави в
срок до 3 работни дни.
Срокът за одобрение на
промените от РК започва
да тече отново от датата, на
която
са
получени
поисканите документи.

Горепосочените
3.
документи се изпращат от
1. Известие за изпращане на РК на Договарящия орган за
документ.
осъществяване на проверка
2. Искане за изменение на за допустимост и проверка
договора.
на
основанията
за
3. Подкрепящи документи:
извършване на промяната.
- заверено копие на одобрено
Прилoжение II – Описание на 4. Изготвя се Допълнително
в
3
проектното предложение в споразумение
екземпляра
(мотивирано
частта, касаеща дейностите
становище за отказ в 1
и/или план-графика.
които
се
- екземпляр на коригирано екземпляр),
подписват
от
Ръководителя
Прилoжение II – Описание на
проектното предложение в на Договарящия орган.
частта, касаеща дейностите,
коригиран план-график.
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Преразпределение
средства в бюджета
проекта, водещо до :

на 1. Известие за изпращане на
на документ.
2. Искане за изменение на
договора.
- увеличаване
или
3. Подкрепящи документи:
намаляване с повече от 15 %
на договорените в бюджета - заверено копие на одобрен
стойности по бюджетни Бюджет на проекта, съгласно
сключения договор - Приложение
раздели;
създаване
на
нови
бюджетни пера (видове
разходи), които не са
договорени
с
първоначалния бюджет.

5. Трите екземпляра на
споразумението
се
изпращат до Бенефициента
за подпис (1 екземпляр от
становището за отказ се
изпраща до бенефициента
за сведение) чрез РК). Два от
подписаните екземпляра на
допълнителното
III – 1 към Договора.
споразумение се връщат на
- екземпляр на коригиран
ДО чрез РК за прилагане
Бюджет на проекта, съгласно
документацията по
Приложение III – 1 към Договора. към
договора.
- заверено копие на одобрен
Опис,
съгласно
сключения
договор - Приложение III – 1 към
Договора (ако е приложимо).

- екземпляр на коригиран
Опис, съгласно Приложение III – 1
към Договора (ако е приложимо).

-

други

документи

(ако

е

приложимо).

Промени в количествено стойностните сметки при
строително-ремонтни
работи.

1. Известие за изпращане на
документ.
2. Искане за изменение на
договора.
3. Подкрепящи документи:

ВАЖНО!

-

копие

1.
Бенефициентът
предоставя на РК (по
пощата с обратна разписка,
по
куриер
с
обратна
разписка или лично):

на

одобрена - Искане за изменение в
Количествено-стойностна
договора и подкрепящите го
сметка за СМР по стопански документи, придружени с
съгласно
сключения Известие за изпращане на
начин,
договор - Приложение ІІІ - 3 към документ.

В случай на включване на
нови
видове
работи,
Инфраструктурните експерти
ще одобрят единичните цени
и
количества,
съгласно Договора (ако е приложимо).
2. РК проверява искането и
приложени анализи.
- копие
на
одобрена
изпраща всички документи
Количествено-стойностна
на
Инфраструктурния
сметка за СМР чрез възлагане експерт към АСП, който
на
изпълнител,
съгласно
изготвя становище, с което
сключения договор - Приложение
потвърждава, че промените
III-5
към
Договора
(ако
е
са/не
са належащи и са/не
приложимо).
са
в
интерес
на
- екземпляр на коригирана изпълнението на проекта.

Количествено-стойностна
Горепосочените
сметка за СМР по стопански 3.
документи
се
изпращат от
начин, съгласно Приложение ІІІ 3 към Договора (ако е приложимо). РК на Договарящия орган за

осъществяване на проверка
- екземпляр на коригирана за допустимост и проверка
Количествено-стойностна
на
основанията
за
сметка за СМР чрез възлагане
извършване на промяната.
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изпълнител,
съгласно
4. Изготвя се Допълнително
Приложение III - 5 към Договора
споразумение
в
3
(ако е приложимо).
на

екземпляра
(мотивирано
документи, съгласно ЗУТ становище за отказ в 1
(ако е приложимо).
екземпляр),
които
се
подписват от Ръководителя
на Договарящия орган.
-

5. Трите екземпляра на
споразумението
се
изпращат до Бенефициента
за подпис (1 екземпляр от
становището за отказ се
изпраща до бенефициента
за сведение) чрез РК. Два от
подписаните екземпляра на
допълнителното
споразумение се връщат на
ДО чрез РК за прилагане
към документацията по
договора.
6. Копие от допълнителното
споразумение се изпраща от
РК на ИЕ.

Недопустими са следните изменения в договора:
Промени, които могат да поставят под съмнение постигане на целите и
реализацията на дейностите по договора.
В резултат на промяната е застрашено постигането на планираните резултати или
успешното изпълнение на проекта.
Промени, които поставят под въпрос решението за отпускане на безвъзмездната
финансова помощ или водят до нарушение на принципа на равнопоставеност на
бенефициентите.
Каквито и да било поправки, които съществено променят характера на договора.
Промени в бюджета при увеличаване на първоначално договорения процент и
размер на безвъзмездната финансова помощ, предвиден в чл. 3.3 от Договора и/или
превишаване на средствата по бюджетните раздели, за които има нормативно
определен процент. Конкретният размер на допустимите разходи в Бюджетен раздел
8 „Непреки разходи” и разходите по правилата на ЕФРР за закупуване на ново
оборудване и/или строително-ремонтни дейности и/или доставки е определен за
всеки отделен проект в Приложение III – 1 – Бюджет на проекта и не може да бъде
надвишаван.
Изменения, които противоречат на разпоредбите на чл. 8 от Приложение I – Общи
условия на Договора и чл. 10.1 от Приложение Е – Договор за безвъзмездна финансова
помощ.
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ВАЖНО!
В случай, че Бенефициентът е приложил промени в договора, без да е поискал
изменение на същия или е приложил исканата промяна преди сключване на
допълнително споразумение, Договарящият орган няма да признае разходите,
касаещи изменението.
9.2 Изменения на договор без сключване на допълнително споразумение
В случаи на промени, за извършването на които не е задължително подписването
на
допълнително
споразумение,
Бенефициентът
уведомява
писмено
Договарящия орган. Договарящият орган има право да не одобри тази промяна,
ако тя изменя същността на проекта и застрашава неговата финансова
устойчивост.
Посоченият по – долу списък с изброени промени не изчерпва всички възможни
хипотези, при които би могло да не се сключи допълнително споразумение. В случай,
че се налага промяна, която не е сред посочените, преди подаване на необходимите
документи бенефициентът следва да се консултира с РК за съответната област.
Промяна

Необходими документи

Процедура

Промяна
на
имена,
адреси, банкови сметки,
обслужващи одиторски
фирми.

1. Известие за изпращане на
документ.
2. Уведомление за настъпилата
промяна в сободен текст.
3. Подкрепящи документи:

1. Бенефициентът предоставя
на Договарящия орган чрез
РК (по пощата с обратна

разписка, по куриер с
обратна
разписка
или
- копие на одобрена финансова лично)
Уведомление
за
идентификация,

съгласно настъпилата
промяна
сключения договор - Приложение (свободен
текст)
и
V-2
към
Договора
(ако
е
подкрепящите го документи
приложимо).

(ако

е

приложимо),

- екземпляр на коригирана придружени с Известие за
финансова
идентификация, изпращане на документ.
съгласно Приложение V-2
Договора (ако е приложимо).

-

други

документи

(ако

към
е

приложимо).

Промени в бюджета по
отношение
на
първоначалните
стойности
при
положение,
че
са
изпълнение
следните
условия:

1. Известие за изпращане на 1. Бенефициентът предоставя
документ.
на РК (по пощата с обратна
2. Искане за изменение на разписка,
по куриер с
договора в свободен текст.
обратна
разписка
или
3. Подкрепящи документи:

лично):

- копие на одобрен Бюджет на
- Искане за изменение в
проекта,
съгласно
сключения договора чрез уведомление
договор - Приложение III – 1 към
(свободен
Договора.

текст)

и
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1. Финансовият ефект от
промяната се ограничава
до
прехвърляне
на
средства в рамките на
един бюджетен раздел.
2. Промяна до 15 % на
договорения размер на
бюджетните раздели (при
прехвърляне на средства
между същите).
ВАЖНО!

го
- екземпляр на коригиран подкрепящите
документи,
придружени
с
Бюджет на проекта, съгласно
Известие за изпращане на
- копие на одобрен Опис, документ.
съгласно сключения договор - РК
може
да
поиска
Приложение III – 1 към Договора
допълнителни документи,
(ако е приложимо).
които бенефициентът е
- екземпляр на коригиран длъжен да предостави в
Опис, съгласно Приложение III – 1 срок до 3 работни дни.
към Договора (ако е приложимо).
Срокът за одобрение на
- копие на одобрена Форма за промените от РК започва
представяне на технически да тече отново от датата, на
спецификации за оборудване, която
са
получени
съгласно сключения договор - поисканите документи.
Приложение III – 1 към Договора.

При последващо искане за
прехвърляне на средства
между същите бюджетни Приложение ІІІ – 4 към Договора.
раздели,
Договарящият - екземпляр на коригирана
орган ще следи дали с Форма за представяне на
новото преразпределение технически спецификации за
се надхвърлят 15-те %. При оборудване,
съгласно
надвишаване на този %, Приложение III – 4 към Договора.
Договарящият орган ще
сключи
допълнително - други документи (ако е
споразумение
с приложимо).
Бенефициента!

3.
Промяна
в
техническите
спецификации
на
оборудването по проекта.
ВАЖНО!

2. РК и счетоводителят в
РДСП изготвят становища
по искането.
3.
Горепосочените
документи се изпращат от
РК в Договарящия орган за
проверка и одобрение.
4.
Директор
Дирекция
„МСПЕИ”одобрява/неодобрява
прилагането
на
исканата
промяна
чрез
писмо, което се изпраща до
Бенефициента чрез РК.

В
техническите
спецификации не трябва да
бъдат посочвани конкретни
марки, а само параметри на
оборудването.
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Договарящият орган има право да не одобри извършената без Допълнително
споразумение промяна, ако:
Противоречи на разпоредбите на чл. 8 от Приложение I – Общи условия на
договора и чл. 10.1 от Приложение Е – Договор за безвъзмездна финансова помощ.
Липсва писмено уведомление за извършването й.
Не е добре обоснована необходимостта от извършването й.
Доведе до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на
безвъзмездната финансова помощ, предвиден в чл. 3.3 от Договора и/или
превишаване на средствата по бюджетните раздели, за които има нормативно
определен процент. Конкретният размер на допустимите разходи в Бюджетен раздел
8 „Непреки разходи” и разходите по правилата на ЕФРР за закупуване на ново
оборудване и/или строително-ремонтни дейности и/или доставки е определен за
всеки отделен проект в Приложение III – 1 – Бюджет на проекта и не може да бъде
надвишаван.
В резултат на тази промяна е застрашено постигането на планираните резултати
или успешното изпълнение на проекта.
10. Прехвърляне на права и задължения по договора (чл. 9 от Приложение I - Общи
условия на Договора)
Правата и задълженията по договора не могат да бъдат прехвърляни или възлагани
на трето лице без предварително писмено одобрение от Договарящия орган.
11. Удължаване, спиране, извънредни обстоятелства и краен срок на Договора (чл.
10 от Приложение I - Общи условия на Договора)
Бенефициентът е длъжен да уведоми незабавно Договарящия орган за
възникването на извънредни обстоятелства, водещи до възпрепятстване или
забавяне изпълнението на проекта.
Бенефициент може да поиска удължаване срока на изпълнение на проекта не покъсно от един месец преди изтичането му, при условие, че срокът не излиза
извън рамките за изпълнение на операцията по ОП „РЧР” и е в съответствие с
предвиденото в чл. 8 от Приложение I - Общи условия на договора и т. 9 от
настоящето Ръководство. Искането трябва да бъде придружено от всички
обосноваващи го доказателства, необходими за вземане на решение за изменение на
договора.
12. Прекратяване на Договора
Условията и обстоятелствата за прекратяване на Договора са подробно разписани в
чл. 11 от Приложение I - Общи условия на Договора.
13. Допустими разходи
За всеки един договор по настоящата Схема за допустими се считат разходите,
подробно описани в бюджета и пряко произтичащи от дейностите по проекта.
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ВАЖНО!
Допустими разходи по всеки един договор от настоящата Схема са тези разходи,
които са действително извършени в периода от стартиране изпълнението на
дейностите по проекта (съгл. посоченото в чл. 2.1 от Договора) до изтичане срока
на валидност на договора и не противоречат на изискванията, предвидени в
Насоките за кандидатстване.
Разходи, извършени от Бенефициента преди датата, избрана от него за начало на
изпълнение на дейностите по проекта няма да бъдат признати!
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по Договора е дължим до размера на
сертифицираните допустими разходи. Извършените от Бенефициента недопустими
разходи не подлежат на възстановяване.
14. Счетоводни отчети и технически и финансови проверки
Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети,
отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система
за документация и двустранно счетоводство. Тези системи могат да са неразделна
част от текущата счетоводна система на Бенефициента или допълнение към тази
система.
Бенефициентът е длъжен да допуска Договарящия орган, Управляващия орган,
Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни
одитори, да проверяват документацията му и да извършват проверки на място
изпълнението на проекта.
ВАЖНО !
Срокът за съхранение на всички документи с доказателствена стойност е три
години след приключването на Оперативната програма.
15. Право на собственост/ползване на резултатите и закупеното оборудване и
Специфични условия (чл. 7 от Приложение I - Общи условия на Договора и чл. 7 от
Приложение Е – Договор за безвъзмездна финансова помощ)
Бенефициентът притежава правото на собственост, включително правата на
интелектуална и индустриална собственост върху резултатите от проекта, доклади и
други документи, свързани с него. Той предоставя на Договарящия орган
изключителното право на безвъзмездно ползване на интелектуалната собственост
върху обектите, създадени в резултат на изпълнението на проекта, докладите и други
документи, свързани с него, за срок от 5 години.
Договарящият
орган,
Управляващият
орган,
Сертифициращият
орган,
националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за
борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори могат да ползват
съобразно обхвата на проверките всички документи, свързани с проекта, независимо
19

BG051PO001-5.2.03

„За по-добро бъдеще на децата”

от формата им, при условие, че с това не се нарушават съществуващи права на
интелектуална и индустриална собственост на Бенефициента.
В случай, че седалището на Бенефициента не е в България, най-късно до края на
срока за изпълнение на проекта оборудването и активите, закупени със средства от
бюджета на проекта, трябва да се прехвърлят на местните партньори на
Бенефициента или на целевата група по проекта.
С цел гарантиране на устойчивост на социалната услуга, финансирана със
средства от безвъзмездната финансова помощ:
• Бенефициентът се задължава да запази функцията, предназначението и
собствеността на придобитите оборудване и дълготрайни материални активи, за
срок не по-малък от 5 години от датата на одобрение на заключителния доклад,
както и да гарантира, в случаите на реконструкции и ремонтни дейности, че
реконструираните/ремонтираните помещения ще бъдат използвани за
предвидените по проекта цели в рамките на горепосочения срок.
• В случай, че собствеността на оборудването и дълготрайните активи, придобити
със средствата от безвъзмездната финансова помощ, е предвидено да бъде
разпределена между партньора/партньорите и Бенефициента, последният може да
ги прехвърли, при условие че мястото на дейност на партньора/ите съвпада с
мястото на изпълнение на дейностите по проекта. Партньорът трябва да запази
функциите и собствеността им за период, не по-кратък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта и да подпише договор за прехвърляне на
собствеността върху тях. Договорът трябва да се съгласува предварително с
Договарящия орган и не може да противоречи на Насоките за кандидатстване и
на решението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ. Всички
задължения за Бенефициента са релевантни и за партньора/ите и следва да бъдат
включени в Договора.
• Бенефициентът след изтичане срока на договора, може да предостави правото на
безвъзмездно ползване на придобитите оборудване и дълготрайни материални
активи на трета страна - доставчик на социални услуги. В този случай,
Бенефициентът се задължава да представи на Договарящия орган копие от
документите за предоставяне на правото на безвъзмездно ползване на оборудване и
дълготрайни материални активи, закупени със средства от безвъзмездна финансова
помощ, заедно със заключителния доклад.
ВАЖНО!
В случай, че по обективни причини се промени предназначението на
помещенията, в които се предоставя социалната услуга, Бенефициентът се
задължава да уведоми Договарящия орган в срок до 3 дни преди влизането на
промяната. Бенефициентът е длъжен да съобщи на Договарящия орган новото
местонахождение на оборудването и дълготрайните активи.
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Бенефициентът се задължава:
Да представя доклад за заверка на разходите по проекта, изготвен от
сертифициран одитор, посочен в договора при спазване на изискванията на чл. 13.6
от Приложение I - Общите условия на договора, само в случаите, когато размерът на
получената безвъзмездна финансова помощ е на стойност над 200 000 лв.
Ако попада под обхвата на правилата за минимални помощи да декларира
обстоятелствата, свързани тях при всяко искане за плащане, в съответствие с
Приложение 4 от настоящото Ръководство. Това се отнася и за неговия/те партньори,
ако е приложимо и ако има такъв/ива.
Във връзка с прилагането на правилото „de minimis”, в случаите когато се
надвиши прагът от 200 000 евро в левовата им равностойност, Договарящият орган
има право да не възстанови извършени разходи от Бенефициента.
16. Окончателен рамер на финансирането, предоставено от Договарящия орган
(чл. 15 от Приложение I - Общи условия на Договора)
Общата сума, която Договарящият орган ще изплати на Бенефициента, не може да
надвишава максималния размер на помощта, предвиден в член 3.3 от Приложение Е
– Договор за безвъзмездна финансова помощ.
Безвъзмездната финансова помощ не може при никакви обстоятелства да носи
печалба на Бенефициента. В случай, че по време на изпълнение на проекта се
генерират приходи, то същите ще бъдат приспаднати от сумата, необходима за
възстановяване на разходите по проекта.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по договора е дължим до размера на
сертифицираните допустими разходи, съгласно чл. 12 от Приложение I - Общи
условия на Договора.
Извършените от
възстановяване.

Бенефициента

недопустими

разходи

не

подлежат

на

17. Нередности в изпълнението на проекта
Под нередност следва да се разбира ''всяко нарушение на разпоредба на
общностното/националното законодателство, произтичащо от действие или
бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето
на вреда на общия бюджет на Европейския съюз/националния бюджет, като отчете
неоправдан разход'' (съгласно чл. 2 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета).
Нередности могат да се проявяват при нарушение на процедури за избор на
изпълнител, както и при нарушение на клаузи на договорите, сключени по
проектите.
Всички форми на корупция са също нередност!
Измамата е особен вид нередност и се различава от останалите видове нередности по
своя умисъл.
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Измама е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
а) използването или представянето на неистински, неправилни или непълни
изявления или документи, което цели придобиването или задържането на средства
от общностния или националния бюджет или от бюджет, управляван от или от
името на ЕО или Република България;
б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия
резултат;
в) злоупотребата със средства за цели, различни от тези, за които са предоставени.
Нередностите могат да бъдат технически, договорни, финансови или
административни. Всеки от тези видове може да бъде умишлена или неумишлена
нередност, с или без финансово въздействие. В зависимост от тяхната честота могат
да са систематични или единични случаи.
¾ Нередности според формата на вината:
1. Умишлени:
• фактури за неизвършени доставки на стоки, услуги или строителни дейности
(подправени фактури или фактури с невярно съдържание);
• фактури, издадени от несъществуващи фирми;
• фактури, издадени в два екземпляра (дублирани);
• фактури с надвишена стойност;
• фактури без посочено количество, единична цена и други реквизити или отстъпки
(когато е приложимо);
• трансфер на средства към банкова сметка, различна от посочената в договора, с
цел измама;
• спекулативни констатации при проверка на документи или проверки „на място”;
• подправяне
и
промени
на
счетоводни
и/или
други
записи
и
оправдателни/подкрепящи документи;
• укриването и/или неправилно представяне на събития, операции или друга
важна информация.
2. Неумишлени:
• грешки;
• небрежност;
• неумишлено нарушение на действащите процедури.
¾ Нередности според въздействието:
1. С финансови последици – нередности с резултат плащане на недопустим разход
на изпълнител/бенефициент. Договарящият орган е длъжен да изиска връщането на
платения недопустим разход, а Бенефициентът трябва да възстанови сумите в
посочения срок, пряко на съответната сметка на Договорящия орган.
2. Без финансови последици - нередности, открити преди извършване на плащане
на недопустим разход на изпълнител/бенефициент.
Неспазването на изискванията за информираност и публичност също се счита за
нередност!
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При подписване на договор, Конкретният бенефициент с Декларация удостоверява,
че е запознат с определението за нередност и измама, както и с начините за
докладването им на ръководителите на УО/ междинното звено, Сертифициращия и
Одитиращия органи в Министерство на финансите и Съвета за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО (АРСОЗ,
дирекция „КИАД" в МВР).
При подписване на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
Бенефициентът удостоверява с декларация, че е запознат с определението за
нередност и измама, както и с начините за докладването им на Ръководителите на
Управляващия орган/Междинното звено, Сертифициращия и Одитиращия органи
в Министерство на финансите и Съвета за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО (АРСОЗ, дирекция
„КИАД" в МВР).
Всички бенефициенти и служители на Междинното звено, ангажирани с процеса
на управление, изпълнение и контрол на Приоритетна ос 5 от ОП „РЧР”, са
задължени да подават сигнали за нередности и измами или сигнали за
подозрение за нередности и измами на служителя по нередностите в
Договарящия орган и на Ръководителя на ДО.

III. Оперативен мониторинг и контрол на техническото изпълнение на
договорите по Схема BG 051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата”
Мониторингът, извършван от АСП като Междинно звено включва наблюдение,
контрол, систематично събиране на информация и отчетност на напредъка и
техническото изпълнение на договорите и на постигнатите индикатори на ниво
операции/област на интервенция/приоритетна ос.
АСП ще извършва 100% документална проверка и задължителни проверки „на
място” за потвърждаване на допустимостта на разходите, извършвани от
бенефициентите по сключените договори по Настоящата Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
Мониторинговите посещения „на място“ могат да бъдат:
1. Планирани мониторингови посещения „на място“ от Регионалните
координатори и когато е приложимо от Инфраструктурни експерти към АСП;
2. Мониторингови посещения „на място“ от експерти от отдел “Мониторинг и
оценка” - централно ниво;
3. Извънредни (внезапни) мониторингови посещения „на място“ от РК, експерти
от отдел “Мониторинг и оценка” - централно ниво;
4. Мониторингови посещения „на място“ от РК след приключване на проектите
за осъществяване на последващ контрол.
Право да извършва проверки „на място” има и Управляващия орган на ОП
„РЧР”.
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ВАЖНО!
АСП ще извършва чрез своите Регионалните координатори от отдел
„Мониторинг и оценка”, Дирекция „МСПЕИ” планирани проверки „на място” на
всички договори по настоящата Схема.
1. Планирани
координатори

мониторингови

посещения

„на

място“

от

Регионалните

Целите на мониторинговите посещения „на място“ са свързани с проследяване
напредъка в реализирането на дейностите, ефекта и качеството им, съответствието с
общата и конкретни цели на договора, изпълнение на заложените проектни
индикатори, както и да се направи проверка за действителността на декларираните
разходи.
Основните задачи, които ще се изпълняват по време на мониторинговите посещения
“на място” от Регионалните координатори са свързани с:
Наблюдение на напредъка и изпълнението на дейностите – съответствие със
заложените в договора цели, дейности и времеви график.
Проверка на качеството на предоставяните социални услуги.
Проверка на процедурите за вътрешен мониторинг, механизми за документиране
на дейностите и съхранение на документацията по проекта.
Проследяване изпълнението на целите, резултатите и постигнатите индикатори за
изпълнение и за резултат, в съответствие със заложените в договора.
Проверка за действителност на извършените разходи.
Подпомагане на бенефициентите при трудности, свързани с управлението,
изпълнението и отчитане на резултатите по договора.
Удостоверяване (верифициране), че съ-финансираните продукти и услуги са
доставени (чрез физическа проверка и проверка на документи) и потвърждаване, че
закупеното оборудване е физически налично, извършваните от изпълнителите услуги
са реално предоставени и строително-монтажните работи са коректно изпълнени,
съгласно спецификациите на договора и в съответствие с европейските и национални
правила.
Установяване степента на взаимодействие с партньора/ите по договора (ако е
приложимо).
Гарантиране спазването на правилата за информиране и публичност.
Проверка на допустимостта на целевите групи и нивото на комуникация с тях.
Съгласуваност с правилото за националност и спазване критериите, и стандартите
за предоставяне на социални услуги за деца, както и цялата приложима нормативна
уредба.
Предприемане на превантивни и корективни мерки срещу нередности.
Проверка за спазване на хоризонталните принципи и специфични разпоредби
(обществени поръчки, прилагане на ПМС 55/12.03.2007 г., двойно финансиране,
прилагане на правилото „de minimis”).
Мониторинговите посещения се планират предварително от РК. С оглед
предварителна подготовка на необходимата документация за целта на проверката, РК
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информира представител на екипа за организация и управление на проекта
(Ръководителя на проекта) за:
• конкретната дата на посещението;
• експерта/ите, който/които ще направи/ят посещението;
• лицата, с които той/те би/ха искал/и да се срещне/ат (представители на целевата
група, партньор/и и др.)
• въпросите, които ще се дискутират по време на посещението.
1.1 Първо мониторингово посещение “на място“
По време на първото мониторингово посещение “ на място“ РК:
• проверява дали е сформиран екип за организация и управление на проекта;
• проверява и докладва наличието на административен и технически капацитет за
изпълнение на договора;
• проверява дали договорът, който Бенефициентът е длъжен да сключи с
партньора/ите (ако е приложимо) е налице и съдържа задължителните разпоредби,
съгласно Приложение 1 от настоящото Ръководство. За всяко изменение на договора
между Бенефициента и партньора/ите, Бенефицентът е длъжен да уведоми РК.
• дискутира процедурите за избор на изпълнител по реда на ПМС 55/12.03.2007 г.,
Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки (ако е приложимо).
1.2 Планирани мониторингови посещения “на място“
По време на изпълнение на проекта, РК осъществява планирани проверки „на
място”, които включват:
Срещи с екипа за организация и управление, и партньора/ите по проекта (ако
има такъв/ива)
По време на срещите се обсъждат въпроси, свързани с:
• напредъка в изпълнението на дейностите и постигането на резултатите в
съответствие с договорните задължения;
• проблеми и трудности при изпълнение на проекта;
• комуникацията с партньора/ите (ако е приложимо);
• процедурите за вътрешен мониторинг;
• спазването на правилата за информиране и публичност;
• необходимост от подкрепа;
• планирането на дейностите;
• договорната документация и отчитането на дейностите;
• изпълнение на заложените в договора проектни индикатори;
• качеството на предоставяните услуги;
• начинът на съхранение на документацията по проекта;
• възможни промени в договора сключен между Договарящия орган и
бенефициента;
• изпълнението на ангажиментите на бенефициента и партньора/ите (ако е
приложимо), съгласно сключения между тях договор.
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• стойностите на индикаторите за изпълнение и индикаторите за резултат и
постигането им за цялата продължителност на проекта.
• процедури за избор на изпълнител, включително сключените по тях договори.
Преглед на документацията по проекта
Бенефициентът е длъжен да съхранява всички оригинали на документи, свързани
с техническото изпълнение на договора в отделно Досие на проекта. То трябва да е
ясно обозначено с надпис съдържащ: номера на договора, наименованието на
проекта и Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
По време на посещението РК проверява тази документация. Видовете документи
зависят от видовете дейности и могат да бъдат предмет на консултации с РК, както и
спазването на правилата за визуализация. РК отправя препоръки за подобряването
на документите и/или за изготвяне на нови документи, когато това се налага.
При следващото/ите посещение/ия, РК извършва оценка на изпълнението на
препоръките, направени при предишното/ите посещение/ия и отразява статуса на
препоръките (дали са изпълнени, в процес на изпълнение или не са изпълнени) и ако
същите са в процес на изпълнение или не са изпълнени, какви са причините за това.
По-долу са изброени задължителните документи, които трябва да се съдържат в
Досието на проекта, като в зависимост от спецификата на проектите, видовете
дейности и предоставяните социални услуги, РК ще изисква и допълнителни
документи, които не са сред изброените.
ВАЖНО!
Предоставянето на съответните социални услуги от Бенефициента трябва да се
извършва при спазване на цялата нормативна уредба, регулираща
предоставянето на социални услуги за деца.
• Документация, свързана с екипа за организация и управление на проекта и
екипа от специалисти, реализиращи съответната социална услуга и др. персонал сключени трудови или граждански договори, присъствена отчетна форма за наетите
по трудово провоотношение, длъжностни характеристики за наетите по трудово
правоотношение, отчети и приемо - предавателни протоколи за извършената работа
за наетите по граждански договори, документи, удостоверяващи подходящо
образование и квалификация на специалистите работещи с деца и др. документи.
ВАЖНО!
Бенефициентът е длъжен да спазва изискванията на Закона за защита на личните
данни.
•

Досие на всяко едно дете (потребител на съответната социална услуга):

1. Заповед или Направление в следните случаи:
а) Заповед за настаняване от Дирекция ”Социално подпомагане” (Д”СП”) и Решение
на съда при ползване на социална услуга - резидентен тип.
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б) Заповед от Д”СП” за ползване на социална услугата в общността, в случаите в
които не може да се осъществи контакт и няма заявено желание от страна на законен
представител.
в) Направление за ползване на услуга в общността при постигнато съгласие между:
- Д”СП” и законен представител на детето - когато то е малолетно;
- Д”СП”, детето и негов законен представител – когато то е непълнолетно;
- Д”СП” и потребителя, когато е пълнолетен. В този случай се подписва и договор за
предоставяне на услугата между доставчика и потребителя или негов законен
представител.
2. Актуален социален доклад, включващ и оценка на случая от Отдел ”Закрила на
детето” в Д”СП”;
3. Актуален план за действие, изготвен от Отдел ”Закрила на детето” в Д”СП”;
4. Оценка на потребностите, изготвена от доставчика на социалната услуга;
5. План за предоставяне на услугата или план за грижа, изготвен от доставчика на
социалната услуга. Планът се актуализира на всеки 6 месеца и се изработва в
съответствие с плана за действие, изготвен от Отдел ”Закрила на детето” в Д”СП”.
6. План за здравни грижи на детето, който е част от плана за грижи, осигуряващ
задоволяването на здравните потребности на детето и установява правила за
предоставяне на лекарства.
7. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на
потребителя на социалната услуга - копия от експертни решения на ТЕЛК, Епикризи,
амбулаторни картони и други медицински документи (ако има такива);
8. Документи, удостоверяващи постигнатите резултати при предоставяне на
услугата – отчети, протоколи, доклади и др.
9. Опис на документите от индивидуалното досие на детето.
10. Други документи (ако е приложимо).
• Документи, регламентиращи дейността по предоставяне на съответната
социална услуга:
1. Методология за предоставяне на услугата;
2. Регистър на потребителите на услугите, съобразен с изискванията на Закона за
защита на личните данни, който съдържа:
• информация за детето - име, настоящ адрес, единен граждански номер;
• информация за родителите, настойниците/попечителите или за лицата, които
полагат грижи за детето - име, единен граждански номер, настоящ адрес, телефон;
• специални диетични, медицински или физически нужди на детето;
• подробно описание на вида и качеството на предоставяната услуга;
• друга информация във връзка с ползването на социалната услуга.
3. Етичен кодекс за работа с деца;
4. Правилник за вътрешния ред;
5. Процедура за подаване и разглеждане на жалби от децата, техните родители,
настойници/попечители или от лицата, които полагат грижи за детето, и от
персонала;
6. Процедура за действие при сигнал на насилие;
7. Писмена процедура за подбор на персонал;
8. План за действие при бедствия, аварии, инфекциозни заболявания и други
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критични ситуации;
9. Програми за работа с деца;
10. Процедура за вътрешен мониторинг;
11. Декларации за конфиденциалност на информацията, придобита по време на
работа;
12. Присъствена форма за потребителите.
• Документация, свързана с договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и договора между Бенефициента и партньора/ите (ако е
приложимо) – промени на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (със или без сключване на допълнително споразумение) и придружаващите ги
писмени документи, последвали изменения на договора между Бенефициента и
партньора/ите (ако е приложимо).
• Документация, свързана с дейности по информиране и публичност –
информационни и рекламни материали, (брошури, листовки, дипляни и др.),
публикации под каквато и да е форма (обяви, статии и др.) в печатни издания и
Интернет, информационни табели, плакати, банери и др., свързани с провеждане на
информационни събития – конференции, семинари, информационни дни и др.,
презентации, програми, материали, присъствени списъци, формуляри за обратна
връзка.
• Документация, свързана с избор на изпълнител, съгласно разпоредбите на
ПМС № 55 от 12.03.2007 г., ЗОП и НВМОП (ако е приложимо), описана в Раздел V.
•

Документация, свързана с проведени обучения:

1. Учебна програма или план за разпределение на темите;
2. Присъствени списъци на обучаемите, включващи трите имена, адреси, координати
за връзка, подпис;
3. Формуляри за обратна връзка на обучаемите;
4. Доклад/анализ за проведено обучение, изготвен от обучителя;
5. Снимков доказателствен материал за проведеното обучение;
6. Сертификати/Удостоверения за преминато обучение (ако е приложимо).
• Документация, свързана с отчитане на индикаторите по проекта и с
информация за целевите групи – анкетни карти, списъци справки, въпросници и др.
• Документация, свързана с отчитане изпълнение на дейностите по проекта –
междинни и заключителен технически доклади и придружаващите ги документи,
съгласно Раздел IV от Настоящото Ръководство.
• Документация, свързана със СМР - описана в настоящия Раздел - “Физическа
проверка” и Раздел IV Отчитане.
• Друга документация – всякакъв доказателствен материал, свързан с изпълнение
на дейностите по проектите.
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Срещи с представители от целевите групи
РК може да се срещне с представители от целевите групи, с оглед проследяване и
анализиране дали изпълнението на дейностите по договора осигурява необходимото
качество на услугите и степента на удовлетвореност на децата и младежите,
потребители на социалните услугите.
При изпълнение на дейности, свързани с участие на целевите групи – занимания,
обучения, посещение на мероприятия и др., РК ще упражни контрол на
действителността и качеството на извършеното, като може да попълва лист за
проверка, изготвен от него специално за конкретната дейност, който да бъде
придружен със списък и подпис на присъстващите (когато са пълнолетни),
обучителен и снимков материал (в съответствие чл. 16 от Закона за закрила на детето,
стандарт 9 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца) и
др. доказателствени документи).
ВАЖНО!
В случаите, при които потребители на социалните услуги са деца, списъкът на
присъстващите трябва да бъде подписан от Ръководителя на мероприятието, с
оглед удостоверяване на тяхното участие.
Проследяване и отчитане на проектните индикатори
Най-обективният начин за сравняване на напредъка на техническото изпълнение на
проекта с неговите цели е използването на индикатори за изпълнение и индикатори
за резултат.
В процеса на изпълнение на проекта, Бенефициентът е длъжен да разработи
надежден механизъм за събиране и коректно отразяване на информация за
проектните индикатори посредством присъствени листове, справки, доклади,
листове за проверка, въпросници (анкетни карти) и др.
Той акумулира информацията в междинните и заключителен технически доклади,
които се представят при искане за междинно/окончателно плащане.
Във връзка с коректното отчитане на проектните индикатори, данните за
потребителите на социални услуги, обхванати от дейностите по съответния проект,
ще се събират посредством Анкетна карта, съгласно Приложение 5 от настоящото
Ръководство.
В случаите, при които потребители на социалните услуги са деца, Бенефицентът
възлага на Ръководителя на екипа за организация и управление на проекта или
на някой от специалистите, реализиращи съответната социална услуга да
отразява информацията за проектните индикатори в анкетната карта.
РК събират и проверяват информацията за изпълнение на индикаторите и степента
на постигане на планираните индикатори при посещенията ”на място” и от
предоставените доклади в съответствие с честотата на измерване на индикаторите,
заложена в Договора.
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РК следи за недопускане на двойно финансиране по отношение на дейности и
целеви групи по време на изпълнение на проектите.
ВАЖНО!
По настоящата Схема е НЕДОПУСТИМО В ЕДИН И СЪЩИ ПЕРИОД ДА СЕ
ПРЕДОСТАВЯТ ЕДНИ И СЪЩИ УСЛУГИ/ДЕЙНОСТИ НА ЕДНИ И СЪЩИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, КАТО ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ
източници на финансиране НЕ ОБХВАЩАТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ програми,
проекти и финансови инструменти, за които ще се следи наличие на двойно
финансиране:
• Програма ФАР, проект BG 2006/018-343.01.01 “Деинституционализация
посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи” - Фаза 3;
• Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 1.1, Компонент 2
„Социална инфраструктура” на Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали”;
• Световна Банка;
• Социално инвестиционен фонд към Министерство на труда и социалната
политика;
• Проект „Красива България” – мярка 02 и 02-02.
Бенефициентът трябва незабавно да уведоми Регионалния координатор, ако по
време на изпълнение на проект по Настоящата Схема сключи договор със сходни
дейности и целеви групи по друг финансов инструмент!!!
Във връзка с проверката за двойно финансиране, РК може да изисква и писмена
информация от Бенефициента.
Физическа проверка
1. При мониторингово посещение РК удостоверява (верифицира), че
финансираните по Договора продукти и услуги са доставени и проверява
техническото (оперативно) изпълнение на договорите с избраните от
бенефициента изпълнители (ако има сключени такива).
Освен по документи, РК задължително извършва и физическа проверка, като
удостоверява, че:
• оборудването е налично, визуализирано, чрез поставен на видно място стикер
с подходящи размери, съгласно изискванията посочени в Приложение 2 от
настоящото Ръководство и се използва по предназначение.
• извършваните от изпълнители услуги са реално предоставени. РК извършва
проверка в момента на предоставянето им - по време на провеждане на обучение,
консултация, информационно събитие и др., както и провека на приложимата
документация.
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• строително-монтажните работи са изпълнени, съответстват на планираното в
договора и на критериите за съответствие със стандарта за осигуряване на
подходящи местоположение и материална база, в съответствие с целите на услугата
(съгласно Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца).
¾ При наличие на Строително-монтажни дейности и в зависимост от
сложността на видовете строителни работи, същите ще се проверяват от
Инфраструктурни експерти към Агенция за социално подпомагане (ИЕ).
Инфраструктурните експерти осъществяват най-малко 3 посещения “на място” за
периода на извършване на строително-монтажните работи (СМР), съгласно
сключените договори, както следва:
•

Преди започването на СМР:

ИЕ прави оглед на обекта, с цел удостоверяване, че видовете и количества СМР,
съгласно одобрената в договора КСС, отговарят на действителното състояние на
обекта и дали са необходими промени в КСС. ИЕ дава насоки и указания на
Бенефциента/Изпълнителя за задължителните документи, необходими по време на
изпълнение и при приключване на СМР (справки, линейни графици, разрешителни,
специфични документи, протоколи, актове, и др. приложими документи). ИЕ
обсъжда с Бенефициента/Изпълнителя възможните проблеми и трудности, които
биха могли да възникнат при изпълнение на СМР.
• По време на извършване на СМР с цел потвърждаване, че строителномонтажните работи се изпълняват, съгласно КСС, неразделна част от договора,
приложимите за вида СМР документи са налични, линейният график се спазва и др.,
ИЕ установява дали има констатирани несъответствия/проблеми и ако има такива
отправя препоръки за своевременното им отстраняване. При следващото
мониторингово посещение, ИЕ проследява статуса на изпълнение на препоръките.
• При приключване на СМР. Целта на проверката на извършените работи е да се
потвърди, че строително-монтажните работи са коректно изпълнени, съгласно
съгласно КСС, неразделна част от договора и в съответствие с приложимата
нормативна уредба.
В зависимост от вида на СМР, при искания за изменения на договора (ако е
приложимо), искания за плащане, констатирани трудности и/или проблеми и др.,
ИЕ ще извършват и допълнителни проверки “на място”.
Установяване на нередности
Ако по време на посещението Регионалният координатор установи факти и
обстоятелства, водещи до подозрение за нередност, Бенефициентът е длъжен да
му окаже пълно съдействие и да му предостави своевременно цялата налична
информация за изясняване на случая.
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Приключване на мониторингово посещение
¾ В резултат на проверката „на място“, независимо от нейния вид, се изготвя
Формуляр за посещение на място и верификация, съгласно Приложение 6 от
настоящото Ръководство. Формулярът се подписва от извършилия/ите проверката
и член на екипа за организация и управление по проекта, на когото се предоставя
копие/екземпляр от Формуляра.
Формулярът включва следната информация:
• дата и № на посещението.
• описание на извършваните дейности, съответствието им със специфичните цели
на проекта и с план – графика; съответствие на целевите групи с определените в
договора; описание на предоставяните услуги от изпълнител/бенефициент и
съответствието им с изискванията на договора; качество на услугите; оценка на
системата за вътрешен мониторинг; изпълнение на индикатори; оборудване и
строително – ремонтни дейности; спазване на правилата за информиране и
публичност; наличност и поддържане на документация по проекта.
• обща оценка на напредъка на проекта – проблеми и трудности, оценка,
констатации и препоръки; статус на изпълнение на препоръките, дадени при
предишни посещения.
¾ При проверка на място, извършена от ИЕ на проект с включени СМР, то той
попълва Доклад за посещение на място, съгласно Приложение 7 от настоящото
Ръководство. Докладът се подписва от извършилия проверката и представител на
Бенефициента, на когото се предоставя копие/екземпляр от Доклада.
Докладът съдържа следната информация:
• дата и № на посещението.
• цел на посещението, извършени дейности към датата на посещение – описание на
извършените СМР и тяхното качество, наличност на изискуемата се документация.
• установени несъответствия и/или проблеми; констатации и препоръки; статус на
изпълнение на препоръките, дадени при предишни посещения.
• спазване на линейния график и планирана дата на следващо посещение.
• планирана дата на следващо посещение.
2. Мониторингови посещения „на място“ от експерти от отдел “Мониторинг и
оценка” - централно ниво
С цел осигуряване на надеждна система на мониторинг, контрол и отчестност на
техническото изпълнение, напредъка и постигнатите индикатори при изпълнението
на договорите, експерти от отдел „Мониторинг и оценка“ - централно ниво
осъществяват проверки на документи и проверки „на място”. Проверки „на място” от
централно ниво се извършват и при получаване на сигнали за възникнали трудности
и/или проблеми в хода на изпълнение на договорите.
Мониторинговите посещения се планират предварително, като Ръководителят на
проекта ще бъде своевременно информиран за:
•

конкретната дата на посещението;
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• експерта/ите, който/които ще направи/ят посещението;
• лицата, с които той/те би/ха искал/и да се срещне/ат (представители на целевата
група, партньор/и и др.)
3. Извънредни (внезапни) мониторингови посещения „на място“ от РК, експерти
от отдел “Мониторинг и оценка” - централно ниво
Договарящият орган може да извършва и извънредни проверки на място в
случай на:
• съмнение за нередност – при получен сигнал;
• при констатиран риск за постигане на целите, реализация на дейностите,
постигането на планираните резултати или успешното техническото изпълнение на
проекта;
• подозрителни данни в техническия доклад и приложимите доказателствени
документи към него и др.
ВАЖНО!
Бенефициенът е длъжен да изпълни дадените препоръки (когато има такива) и
при следващо посещение „на място” да удостовери какви корективни мерки е
предприел за тяхното изпълнение.
4. Мониторингови посещения „на място“ от РК след приключване на проектите за
осъществяване на последващ контрол
РК ще осъществява мониторингови посещения „на място“ в рамките на 5 години
от датата на одобрение на окончателния доклад на съответния проект, с цел
удостоверяване, че:
• бенефициентът/партньорът/ите (в случай, че е предвидено разпределение на
собствеността на оборудването и дълготрайните активи между бенефициента
и/партньора/ите) е запазил функцията, предназначението и собствеността на
придобитите оборудване и дълготрайни материални активи;
 реконструираните/ремонтираните помещения (в случай на реконструкции и
ремонтни дейности) се използват за предвидените по проекта цели.

IV. Oтчитане
Отчитането е съществена част от техническото изпълнение на проекта. Отчетите са
източник на наблюдение и контрол върху напредъка на проекта и степента на
постигане на неговите цели.
Задълженията на Бенефициента по отношение на отчитането са свързани с
изготвяне и представяне на Договарящия орган на Междинни доклади (с всяко
искане за междинно плащане) и Заключителен доклад (при приключване на
проекта). Тези доклади се състоят от техническа и финансова част и се отнасят до
проекта като цяло, без оглед на това каква част от него е финансирана чрез
безвъзмездната финансова помощ.
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ВАЖНО!
Бенефициентът трябва да предаде Междинните и Заключителния доклад на
Договарящия орган , съгласно указания формат и в предвидените срокове. Ако не
изпълни това си задължение и не изготви приемливо и изчерпателно писмено
обяснение относно неизпълнението, Договарящият орган има право да прекрати
Договора по реда на чл. 11.2 а) от Приложение I - Общи условия на Договора и да
изиска връщане на недължимо платените суми.
При изготвянето и подаването на Междинен или Заключителния технически
доклад следва да спазват следните изисквания:
• Докладът се изготвя и подписва от Ръководителя на проекта, както и от лицето,
подписало договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или
упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице/заповед на Кмета
на съответната община (ако Бенефицент е Община).
• Информацията, попълнена в доклада, трябва да отговаря на финансовата
информация, представена във финансовия отчет.
• Докладът трябва да бъдат напечатан.
• Данните в него трябва да се отнасят за периода на отчитане.
Докладът и описаните в. т. 1 и т. 2 от настоящия Раздел документи и доказателства се
представят на РК чрез Известие за изпращане на документ, съгласно Приложение
3 от настоящето Ръководство по един от следните начини:
¾ лично с приемо – предавателен протокол;
¾ по пощата или по куриер с обратна разписка, като Бенефициентът прилага опис
на изпратените документи.
Известието е адресирно до Ръководителя на Договарящия орган и може да бъде
подписано от всеки един член от екипа за организация и управление на проекта.
Договарящият орган препоръчва Известието да бъде подписвано от
Ръководителя на проекта.
ВАЖНО!
В хода на изпълнение на проектите, бенефициентите трябва да използват
образците на Междинен/Заключителен технически доклади, приложени към
настоящото Ръководство (Приложение 8 и Приложение 13)!
1. Междинен технически доклад (МТД)
Междинният технически доклад се изготвя от Бенефициента, съгласно
Приложение 8 от настоящото Ръководство (Приложение VI – 1 към всеки
договор) и се представя заедно с всяко искане за междинно плащане.
Докладът трябва да съдържа описание, в това число данни за участниците, целевите
групи обхванати от проекта; оценка на дейностите, в това число: отчитане на
резултати чрез изпълнение на проектните индикатори, описание на всички договори
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(доставки, услуги и СМР) на стойност над 10 000 лв., възложени в контекста на
изпълнението на проекта през периода на отчитане с посочени за всеки договор
стойност, процедура за възлагане и наименованието на изпълнителя (ако е
приложимо); партньори и други форми на сътрудничество; информиране и
публичност.
¾ Документи, които се прилагат към МТД:
•

Искане за плащане от Бенефициента, съгласно Приложение V-1 към Договора;

•

Финансов отчет, съгласно Приложение VII към Договора;

• Опис на платежните документи с информация за наименованието, размера,
съответното перо в бюджета на договора и посочване на разходооправдателния
документ, съгласно Приложение 9 от настоящето Ръководство;
• Оригинали и копия на разходооправдателни документи за разходи, направени
през периода, за който се отнася доклада;
•

Декларация за допустимите разходи, съгласно Приложение VII а към Договора;

• Декларация относно получване на
Приложение 4 от настоящото Ръководство.

минимални

помощи,

съгласно

Декларацията се подава, както от бенефициента, така и от неговия партньор/и
(ако има такъв/ива), САМО АКО ТОЙ/ТЕ ПОПАДА/Т ПОД ОБХВАТА на
правилата за минимални помощи.
• Доклад за заверка на разходите, изготвен от сертифициран одитор, в случаите,
когато безвъзмездната финансова помощ е на стойност над 200 000 лв.
•

Документални доказателства, които се прилагат към МТД

ВАЖНО!
Реализираните дейности при изпълнение на проекта и извършените за тях
разходи ще бъдат признати като допустими и ще бъдат сертифицирани,
единствено ако Бенефициент е представил Технически доклад с достатъчно
документални доказателства за извършването им.
В тази връзка, Бенефициентът е длъжен да събира всички документи,
удостоверяващи реализацията на проекта и да прикрепя копия от тях към МТД.
Оригиналите на документите се съхраняват в Досието на проекта.
Видовете документи зависят от видовете дейности и е препоръчително да бъдат
предмет на консултации с РК.
Пример за задължителни документи за някои основни дейности са посочени в
списъка по-долу, който не е изчерпателен и може да бъде допълван в зависимост
от спецификата на проектите, видовете дейности и предоставяни социални
услуги.
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Видове дейности

Документални доказателства

♦ Сключени
трудови
или
граждански
договори;
♦ Присъствена отчетна форма за наетите по
трудово провоотношение;
♦ Подписани отчети и приемо - предавателни
протоколи за извършената работа на наетите
по граждански договори;
♦ Документи,
удостоверяващи
подходящо
образование
и
квалификация
на
специалистите работещи с деца.
Организация и управление на ♦ Списъци на участниците, съдържащи трите
проекта
провеждане
на
имена,
координати
за
връзка,
вътрешни работни срещи и др.
организацията/институцията,
която
те
представляват и подпис на участниците;
♦ Програма/Дневен ред на срещите;
♦ Протоколи от срещите.
Пътувания/командировки
♦ Заповеди за командировка (придружени със
съответните
разходооправдателни
документи);
♦ Доклад
за
извършена
работа
от
командировка;
♦ Документи, удостоверяващи пътните разходи
и нощувките;
♦ Списъци/протоколи
за
осъществени
пътувания по проекта по дни и брой
пътували.
Предоставяне на съответната ♦ Регистър на потребителите на услугата;
социална услуга
♦ Присъствена форма за потребителите;
♦ Програми за работа с деца;
♦ Документи, удостоверяващи постигнатите
резултати при предоставяне на услугата –
отчети, протоколи, доклади и др.;
♦ Опис на документите от индивидуалното
досие на детето.
Провеждане на супервизия
♦ Протокол от проведена индивидуална и/или
групова супервизия;
♦ Други документи (ако е приложимо).
Информиране и публичност ♦ Копия на техническото задание за избор на
информационни кампании,
изпълнител, сключен договор с изпълнител,
семинари, конференции, кръгли
приемо – предавателен протокол за
маси и др. информационни
извършена работа (ако е приложимо);
събития
♦ Програма с лектори, теми и времетраене;
Човешки ресурси - (екип за
организация и управление на
проекта,
специалисти,
реализиращи социалната услуга,
друг персонал)
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Провеждане на обучения

Услуги

♦ Присъствени списъци на участниците,
съдържащи трите имена, координати за
връзка, организацията/институцията, която
представляват и подпис на участниците.
♦ Снимки от събитието;
♦ Копия от всички презентации, материали,
лекции, които са използвани в рамките на
дейностите;
♦ Копие от пакета материали за участниците;
♦ Покани или др. материали за общ.
разгласяване;
♦ Формуляри за обратна връзка ;
♦ Записи на електронен носител на филми,
аудио и видео клипове;
♦ Копия от промоционални материали;
♦ Копия на публикациите в пресата – обяви,
статии и др., включително на първите
страници на изданията, заглавието на
страницата и самата страница, където е
разположена публикацията, да е видна дата,
брой на изданието;
♦ Електронно копие на интервю, репортаж,
клип в електронна медия (ако е приложимо);
♦ Копие на публикации в интернет;
♦ Копие от прес-съобщения.
♦ Учебна програма или план за разпределение
на темите;
♦ Присъствени
списъци
на
обучаемите,
включващи трите имена, адреси, координати
за връзка, подпис;
♦ Формуляри за обратна връзка на обучаемите;
♦ Доклад/анализ за проведено обучение
изготвен от обучителя;
♦ Копия на техническото задание за избор на
изпълнител, сключен договор с изпълнител,
приемо–предавателен
протокол
за
извършена работа (когато е приложимо);
♦ Документация, свързана с управлението на
човешките ресурси - лични трудови дела,
длъжностни
характеристики
(ако
е
приложимо), договори за наемане, работни
графици, планове за дейността и отчетни
форми за изпълнението им и др.;
♦ Копие от всички продукти, изготвени по
договора с изпълнителя - ръководства за
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Доставки на оборудване

♦
♦

♦

♦
♦

♦

Строително-монтажни работи

♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

добра практика, проучвания и анализи,
наръчници и др.
Копие на техническите спецификации и
заданието за избор на доставчик;
Копие на договор за доставка с изпълнител с
Техническа спецификация на оборудването
и
гаранция
за
изпълнение
(ако
е
приложимо);
Копие от приемо-предавателния протокол,
подписан от Възложителя и Изпълнителя с
описани модели и серийни номера на
оборудването;
Складова разписка за заприходяване на
закупеното оборудване;
Снимки на доставките с видими серийни
номера и стикери, указващи закупуването им
със средства по ОП „РЧР”;
Копие от протокол за потвърждаване
наличието на закупено оборудване и
съответствието му с предвиденото в договора,
както и маркирането му съгласно правилата
за
публичност
и
информиране
за
финансовата подкрепа от ЕС.
Документация, във връзка с процедурите за
избор на Изпълнител.
Договор с изпълнител за извършване на
строително – ремонтни дейности (когато е
приложимо);
Протокол за откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия
и ниво (ако е приложимо);
Заповедна книга (ако е приложимо);
Линеен график, съгласно Приложение 10 от
настоящото Ръководство;
Актове за установяване на всички видове
СМР, подлежащи на закриване;
Протоколи за изпитания (например на ел.
инсталации, ВиК и др.), ако е приложимо;
Сертификати за качество;
Протоколи за установяване завършването и
разплащане
на
натурални
видове
строително-монтажни
работи,
съгласно
Приложение 11 от настоящото Ръководство;
Справка
към
Междинен/Заключителен
технически доклад, съгласно Приложение
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♦

♦
Одит

♦
♦
♦

12 от настоящото Ръководство. Справката се
подава при проекти с включени СМР, само
когато СМР са изпълнени.
Приемо-предавателен
протокол,
удостоверяващ, че СМР са извършени
качествено и в срок, съгласно договора и
КСС, неразделна част от него;
Други документи, съгласно ЗУТ (ако е
приложимо).
Техническото задание и на договора за
услуга, ако е приложимо;
Доклади за извършен одит;
Копие на приемо-предавателния протокол за
извършена работа.

ВАЖНО!
Списъкът на посочените документални доказателства не изчерпва всички
документи, които Бенефициентът може да приложи или Договарящият орган
може да изиска от него за доказване на направените разходи по съответните пера
от бюджета на проекта.
2. Заключителен технически доклад (ЗТД)
Заключителният технически доклад се изготвя от Бенефициента, съгласно
Приложение 13 от настоящото Ръководство (Приложение VI - 2 към всеки
договор) до 2 месеца след приключване изпълнение на дейностите по проекта.
Докладът трябва да съдържа:
• Описание, в това число данни за участниците, целевите групи обхванати от
проекта и оценка на дейностите по проекта – до каква степен са постигнати
конкретната цел и общите цели на проекта и дали проектът е генерирал
непредвидени положителни или отрицателни резултати;
• Информация за постигнатите индикатори;
• Ефекта върху целевите групи;
• Начин на осигуряване устойчивост на резултатите от проекта;
• Описание на всички договори (доставки, услуги и СМР) на стойност над 10 000 лв.,
възложени в контекста на изпълнението на проекта през периода на отчитане с
посочени за всеки договор стойност, процедура за възлагане и наименованието на
изпълнителя (ако е приложимо);
• Партньорство и други форми на сътрудничество;
• Дейности по информиране и публичност.
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¾ Документи, които се прилагат към ЗТД:
•

Искане за плащане от Бенефициента, съгласно Приложение V-1 към Договора;

•

Финансов отчет, съгласно Приложение VII към Договора;

• Опис на платежните документи с информация за наименованието, размера,
съответното перо в бюджета на договора и посочване на разходооправдателния
документ, съгласно Приложение 9 от настоящето Ръководство;
• Оригинали и копия на разходооправдателни документи за разходи, направени
през периода, за който се отнася доклада;
•

Декларация за допустимите разходи, съгласно Приложение VII б към Договора;

• Декларация относно получване на минимални помощи, съгласно Приложение 4
от настоящото Ръководство.
• Доклад за заверка на разходите, изготвен от сертифициран одитор, в случаите,
когато безвъзмездната финансова помощ е на стойност над 200 000 лв.
• Доказателства за прехвърляне на собствеността, съгласно предвидените в чл. 7.3
от Приложение I – Общи условия на Договора (ако е приложимо).
• Документални доказателства, които се прилагат към ЗТД – документите
описани в таблицата в т. 1 от настоящия Раздел (ако са приложими).
3. Процедура по оценка на Междинни/Заключителен технически доклади
След предоставяне на гореописаните документи и доказателства към тях, изискващи
се при междинно/заключително плащане, Регионалният координатор започва
процедура по оценка на Междинен/Заключителен технически доклад, която е
идентична за Междинния и Заключителния технически доклади.
Докладите се одобряват от двама РК като първо и второ ниво на проверка.
Регионалният координатор извършва:
Първоначална проверка на изчерпателността на Техническия доклад чрез
обстоен преглед на доклада и приложенията към него. Той проверява:
•

дали доклада е изготвен съобразно зададения образец;

•

дали са налични всички изискващи се документи;

• дали доклада съдържа подробни отговори на въпросите, включени в образеца за
технически доклади (Приложения 8 и 13 от настоящото Ръководство).
Процедурата за одобрение на Междинните/Заключителен технически доклад
може да се преустанови, ако:
•

не е спазен образеца за този вид доклади;

•

не са дадени отговори на някои от въпросите в образеца за доклади;

• докладът е схематичен и липсва важна информация по отношение на различни
дейности;
40

BG051PO001-5.2.03

„За по-добро бъдеще на децата”

•

някои от задължителните приложения липсват.

При установяване на непълни или липсващи документи, РК може да изиска
Бенефициента да му предостави липсващите документи и допълнителна
информация чрез писмо, съгласно Приложение 14 от настоящото Ръководство.
Бенефициентът е длъжен да предостави исканите документи и пояснения в
рамките на 5 работни дни. Срокът за одобрение на доклада започва да тече
отново от датата, на която е получена изискваната информация.
Оценка на съответствието между одобрените и реализираните дейности.
Оценката се извършва посредством сравняване на отчетените дейности със
заложените в договора и неговите изменения (ако е приложимо).
РК установява дали:
•
•
•
•

всички планирани за дадения период дейности са били изпълнени;
има променени дейности, които не са описани в доклада;
има значително забавяне в изпълнението на дейностите;
има достатъчно документални доказателства за извършените дейности.

РК проверява дали в доклада и приложенията към него са спазени правилата за
визуализация.
На този етап от оценяването на Междинния/Заключителен технически доклад РК
също може да поиска от Бенефициента допълнителни документи и информация.
Проверка на действителността на декларираните разходи /декларираните от
бенефициентите разходи са се случили в действителност/ чрез сравняване на
заявените дейности и разходите във финанасовия отчет.
РК проверява:
•

Съответстват ли отчетените разходи на бюджета и дейностите по Договора;

• Пътните и дневните разходи били ли са необходими за реализиране на
дейностите;
• Броят и качеството на публикациите, проучванията и др. отговарят ли на
направените плащания;
• Разходите
документи;

извършени

ли

са

срещу

необходимите

разходооправдателни

• Отговаря ли действителното възнаграждение на персонала на посоченото в
договора (проверка на ведомостите, разплащателни и др. документи).
Когато е приложимо, освен по документи, РК задължително извършва и
физическа проверка, и:
• Удостоверява, че заявеното в доклада оборудване/обзавеждане отговаря на
наличното, проверено по време на изпълнение на договора.
• Удостоверява, че извършените от изпълнителите услуги са реално предоставени –
проверка на съответната документация, като се потвърждава, че услугата е
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предоставена,
договора.

съгласно

изискванията

на

Бенефициента/спецификациите

на

• Удостоверява, че строително-монтажните работи са коректно изпълнени и
отчетени при договор с предвидени СМР. При необходимост проверката се
осъществява с помощта на ИЕ към АСП, който верифицира изпълнението на
строително – монтажните дейности и потвърждава тяхното плащане.
При установяване на непълни или липсващи документи, ИЕ може да изиска
Бенефициента да му предостави липсващите документи и допълнителна
информация/разяснение чрез писмо.
Бенефициентът е длъжен да предостави исканите документи и пояснения в
рамките на 5 работни дни. Срокът за одобрение на доклада започва да тече
отново от датата, на която е получена изискваната информация.
Проверка на правилото за минимални помощи (“de minimis”)
РК проверява в подадената от бенефициента Декларация относно получване на
минимални помощи (съгласно Приложение 4 от настоящото Ръководство) дали с
получените други минимални помощи от водещата организация/партньора/ите
(ако е приложимо) се надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за
последните три години, както и дали извършените разходи попадат в обхвата на
минималните помощи, съгласно договора и Насоките за кандидатстване.
Окончателно одобрение на Междинния/Заключителен технически доклад
То може да не се извърши, ако се установят:
• Съществени промени в дейностите, които се отразяват върху основната цел на
Договора (цели, целеви групи и др.);
•

Промяна в юридическия статут на Бенефициента или партньорите му;

•

Промяна на партньорите по проекта.

Съгласно процедурата по възстановяване на средства, разписана в Наръчник на АСП
като Междинно звено, към всяко искане за междинно плащане, подадено от
бенефициентите, се прилагат и оценяват междинни технически и финансови
доклади от оторизирани компетентни служители от регионалните и централната
структури на АСП.
Оценката на Междинния/Заключителен технически доклад се извършва от РК първо и второ ниво на проверка в срок от 10 работни дни от датата на подаването на
Междинния технически доклад, а за Заключителния технически доклад – до 20
работни дни. Проверката на първо и второ ниво на финансов контрол се
осъществява от счетоводителите в РДСП, и от експерт от сектор ''Финансов контрол
на европейските фондове'' в АСП.
След извършване на последващи изискуеми проверки, обобщеното искане за
средства за междинно плащане се подава до УО до 30-то число на месеца. УО
представя обобщеното искане в Сертифициращия орган (дирекция ''Национален
фонд'' към Министерство на финансите) не по-късно до 10-то число на месеца,
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следващ месеца на подаване на искането за междинно плащане от Бенефициента.
Разплащане по сметката на бенефициента се извършва в началото на месеца,
следващ сертифицирането на разходите.
ВАЖНО!
С оглед продължителността на гореописаната процедура по възстановяване на
средства, разходвани при изпълнение на проекти, финансирани от Структурните
фондове (приблизително 2 месеца от подаване на искането за междинно
плащане), се препоръчва Бенефициентът да подава исканията за междинно
плащане в началото на съответния месец.
4. Ангажименти на Междинното звено по изготвяне на доклади
Междинното звено има задължения за изготвяне на доклади при приключване на
Схемата за безвъзмездна помощ, доклади за заседания на Комитета за наблюдение,
както и Годишен доклад за Европейската комисия по изпълнението на Приоритетна
ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” от ОП „РЧР”.
Във връзка с тези ангажименти, РК ще изискват от бенефициентите информация по
изпълнение на проектите, както и данни за пол, възраст, образование, статус на
пазара на труда и неравностойно положение на целевите групи, обхванати от
проектите (Приложение 5 от настоящото Ръководство).

V. Избор на изпълнител
Съгласно чл. 1.5 от Приложение I – Общи условия на Договора, Бенефициентът има
право да сключва договори с изпълнители за осъществяването на ограничена част от
проекта, ако естеството на проекта изисква това.
Процедурите за избор на изпълнители зависят от юридическия статут на
Бенефициента.
Бенефициенти (Общини, като орган на местната власт; органи на държавната
власт и др.), които СА възложители по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП и
чл. 1, ал. 4 от НВМОП, при възлагане на поръчки на изпълнители и разходване на
безвъзмездната финансова помощ, прилагат разпоредбите на:




Закона за обществените поръчки (ЗОП);
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП);
Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

Бенефициенти (Юридическите лица с нестопанска цел, ЕТ и др.), които НЕ СА
възложители по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, и чл. 1, ал. 4 от НВМОП,
при възлагане на поръчки на изпълнители и разходване на безвъзмездната
финансова помощ прилагат разпоредбите на:
 ПМС 55/12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския
съюз.
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ВАЖНО!
Договарящият орган е страна само и единствено по договора за безвъзмездна
финансова помощ. Страни по договор за възлагане са Бенефициентът,
(независимо от юридическия си статут), който се явява Възложител по реда на
ЗОП, НВМОП и ПМС 55 от 12.03.2007 г., и съответният Изпълнител.
1. Основните принципи, които следва да се съблюдават за възлагане на
обществени поръчки на изпълнители са:
• Публичност и прозрачност;
• Свободна и лоялна конкуренция;
• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
¾ Публичност и прозрачност
Процедурите по сключване на договори с изпълнители, които частично или напълно
се финансират със средства от европейските фондове, трябва да се съобразяват с
принципите на прозрачност, пропорционалност и равно третиране. В връзка с това,
бенефициентът следва да гарантира максимална публичност на процедурата, която
да позволи на всички заинтересовани страни равни възможности за участие като
спазва и българското законодателство.
¾ Свободна и лоялна конкуренция
Участието на всички юридически или физически лица от страните членки на ЕС,
желаещи да участват в процедури по избор на изпълнител, администрирани от
бенефициента, трябва да бъде открито и при равни условия.
С цел предотвратяване конфликт на интереси, всяка фирма или експерти, участващи
в подготовката или изпълнението на проекта следва да се изключат от участие като
потенциални изпълнители в процедурите по възлагане. При подаване на оферта за
участие в процедура по възлагане, кандидатът или участникът следва да декларира,
че не съществува възможност за конфликт на интереси по отношение на други
участници в търга или страни по договора. Независимо от това коя процедура ще
избере, бенефициентът следва да осигури условия, които да позволяват лоялна
конкуренция.
Договарящият орган си запазва правото да прекрати временно или напълно
финансирането по определен проект при установяване на нередности, в това число
корупция от всякакво естество, по време на който и да е етап от процеса и при
условие, че бенефициентът не успее да предприеме всички възможни мерки за
справяне със ситуацията. По смисъла на това условие, терминът "корупция" включва
предлагане на подкуп - материален и/или паричен, парично възнаграждение или
комисионни на което и да е лице като подстрекателство или награда за извършване
или неизвършване на действия, свързвани със сключването на договор или
изпълнението на вече сключен с бенефициента договор.
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¾ Правило за националността
Участието в процедури е при равни условия възможно и е за всички юридически или
физически лица от страните членки на ЕС. Правилото за националността важи също
за експерти, предлагани от предоставящи услуги лица, които участват в процедури
за избор на изпълнител или договори за услуги, финансирани чрез безвъзмездни
помощи. Участниците в търга трябва да укажат в офертата страната, на която са
граждани, чрез представяне на възприетото съгласно тяхното национално
законодателство, доказателство за националност.
¾ Правило за произхода
Участникът в търга трябва да укаже произхода на стоките/ материалите, които ще
бъдат придобити от бенефициента вследствие на договора за изпълнение.
Изпълнителите трябва да представят на бенефициента сертификат за произход не
по-късно от момента на представяне на първата фактура. Сертификатът за произход
трябва да е издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/
материалите, или доставчика, и трябва да съответства на международните
споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство
на Общността, ако държавата е членка на ЕС.
¾ Водене на документацията
Писмените документи за провежданите процедури са конфиденциални и трябва да
се съхраняват от бенефициента съгласно указаните от Договарящия орган условия и
срокове. Това включва оригиналите на всички представени оферти, заедно със
съответната документация от процедурата и свързаната с нея кореспонденция.
¾ Равнопоставеност и недопускане на дискриминация
Когато бенефициента предоставя специални или изключителни права за изпълнение
на услуга на лице, което не е възложител, актът, с който правата се предоставят,
трябва да изисква от това лице да спазва принципа на недопускане на
дискриминация на основата на националност при възлагане на договори за доставки
на трети лица като част от дейността, свързана с тези права.
2. Общи изисквания към Бенефицентите, незаисимо дали са Възложители по
ЗОП, НВМОП или ПМС 55/12.03.2007 г.
2.1. Определяне предмета на поръчка
Групирането на поръчките в една процедура се осъществява в рамките на целия
бюджет на договора за безвъзмездна финансова помощ по предмет на поръчката,
съгласно групите (т.е. първите три цифри на основните девет цифрени кодове),
определени в Класификатора на обществени поръчки. Предметът на поръчката
следва да включва доставката на всички стоки или изпълнението на всички услуги
или строителни дейности, които са функционално свързани помежду си. Ако
доставката на стоки от един и същи вид може да доведе до сключването на договори
чрез определяне на отделни лотове, при определяне на общата стойност на договора
се взема предвид сумарната стойност на всички лотове. Договарящият орган
препоръчва при прилагане на ПМС 55/ 12.03.2007 г. да се прилага същия принцип
при групиране на поръчките.
45

BG051PO001-5.2.03

„За по-добро бъдеще на децата”

ВАЖНО!
Не се допуска разделяне на предмета на договора с цел заобикаляне
прилагането на ЗОП, НВМОП и ПМС 55/12.03.2007 г.
Бенефициентите, които попадат под обхата на ЗОП и НВМОП следва да включват в
предварителното обявление до АОП (чл. 23, ал. 1 от ЗОП) всички известни
процедури по възлагане на обществени поръчки, които имат намерение да проведат
за всяка календарна година, в т. ч. и процедурите за възлагане на обществени
поръчки по договорите за безвъзмездна финансова помощ, ако е известно към
момента на подавани на информацията.
В случай, че обявлението за календарната година е изпратено в АОП преди да са
известни процедурите за обществени поръчки по договорите за безвъзмездна
финансова помощ , то те се провеждат независимо.
За следваща календарна година процедурите по обществените поръчки по договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да се включат в
обявлението до АОП.
Всички Бенефициенти, независимо от юридическия си статут, са длъжни да не
допускат разделянето на обществените поръчки, когато предметите на поръчките
са функционално свързани, независимо дали се отнасят за обществени поръчки
обявени от Бенефициентите извън настоящата Схема или за обществени поръчки по
договорите за безвъзмездна финансова помощ, обявени по настоящата Схема.
В тази връзка при организиране процеса на обявяване на обществени поръчки ,
при определяне на прага и вида на поръчката, следва да се има предвид вида и
размера на средствата за обществени поръчки обявени от Бенефициентите извън
настоящата Схема и за обществени поръчки по договорите за безвъзмездна
финансова помощ, обявени по настоящата Схема.
При Бенефициентите, които попадат под обхата на ПМС 55/ 12.03.2007 г. следва да
се спазват горните правила, когато по време на изпълнение на проекта те
разходват безвъзмездна финансова помощ, получена от Структурните фондове
на ЕС и/или Програма ФАР по други програми и проекти със сходен предмет на
поръчката/те по настоящата Схема.
2.2. Сключване на договор с изпълнител
Бенефициентът е длъжен да предвиди в договорите за възлагане на поръчки
следните задължения към изпълнителя:
• да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност,
определени в договора за безвъзмездна помощ;
• да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;
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• задължение да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от
проверки на място;
• да докладва за възникнали нередности;
• за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други
неправомерно получени средства;
• да информира бенефициента/Възложител за възникнали проблеми при
изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
• да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в
договора за безвъзмездна помощ.
Определените изпълнители не са партньори и са предмет на правилата на
договаряне съгласно ЗОП и НВМОП, ПМС 55/12.03.2007 г.
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,
определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за
обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на
участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
В договорите, които бенефициента сключва с изпълнителите, трябва да бъдат
включени следните аспекти, отнасящи се до:
• избягване на конфликт на интереси;
• спазване на поверителността на документите и информацията, предоставени на
ДО, Междинно звено, Сертифициращия орган и бенефициент;
• спазване на правилата за визуална идентификация;
• плащания.
V.1 Процедури за избор на изпълнител, съгласно ЗОП и НВМОП
1. Видове процедури по ЗОП
Правилата на ЗОП се прилагат за обществените поръчки, които имат следните
стойности без ДДС:
•
•
•

Услуги > 110 000 лв.
Доставки > 180 000 лв.
Строителство > 2 150 000 лв.

Съгласно ЗОП, тези обществени поръчки се възлагат чрез провеждането на:
открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на
договаряне.
2. Видове процедури по НВМОП
Малки обществени поръчки са обществените поръчки, които имат следните
стойности без ДДС:
•
•
•

Услуги ≤ 110 000 лв.
Доставки ≤ 180 000 лв.
Строителство ≤ 2 150 000 лв.
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Методът на провеждане на процедури за услуга, доставка и строителство са
определени в чл. 1, ал. 2 и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП. Те могат да бъдат обобщени,
както следва:

Услуга

Доставка

Строителство

Конкурс за
проект

≤ 110 000

≤ 180 000

≤ 2 150 000

>30 000
<110 000

НВМОП чл. 2, ал. 1
с 3 оферти

> 15 000
< 50 000

> 15 000
< 50 000

> 45 000
< 200 000

НВМОП чл. 2, ал. 2
с първични счетоводни
документи

< 15 000

< 15 000

< 45 000

Процедура
НВМОП чл. 1, ал. 2
открит конкурс,
договаряне с покана,
конкурс за проект

V.2 Процедури за избор на изпълнител, съгласно ПМС 55/12.03.2007 г.
Обекти на регулиране от постановлението са:
• Строителство, включително отделни строително-монтажни работи;
• Предоставяне на услуги;
• Доставки на стоки.
1. Общи правила, приложими за всички процедури за избор на изпълнител по ПМС
55/12.03.2007 г.
Документацията при провеждане на процедури за избор на изпълнител
трябва задължително да бъде изготвена в съответствие с утвърдените типови
образци, съгласно Заповед № ЗМФ-249/13.03.2009 г. на Министъра на финансите за
утвърждаване на актуализирани типови образци на документи, във връзка с
измененията на ПМС 55/12.03.2007 г., описани в ПМС 319/17.12.2008 г. Образците
са приложени към настоящото Ръководство (Приложение 15).
ВАЖНО!
Бенефициентът не може да включва в документацията условия, които
необосновано препятстват участието на лица в процедурите, както и
информация, насочваща към определена марка, патент, процес, производител
или тип, чрез описание, посочване на лого или наименование.
В случаите, когато предвид спецификата на предмета е невъзможно да се
спазят условията по чл. 17, ал. 5, след посочването на марката, източника,
патента, процеса, производителя или типа задължително се добавят думите
"или еквивалентно".
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Сроковете за подаване на предложенията и заявките за участие в
процедурите, трябва да съответстват със заложеното в план-графика на дейностите,
съгласно сключения договор и да бъдат определени по такъв начин, че
заинтересованите страни да разполагат с достатъчно време да ги подготвят и
подадат.
Всички заявки за участие и предложения в процедури, които са обявени като
отговарящи на изискванията, се оценяват и класират от Комисия за оценка
назначена от Бенефициента по реда и условията на чл. 20 – 23.
Основания за изключване от участие в процедури
Съгласно чл. 31 и чл. 32 от ПМС 55/12.03.2007 г., Бенефициентът отстранява от
участие в процедурата кандидат, който е:
1. Осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления по
Наказателния кодекс:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
2. Обявен в несъстоятелност;
3. В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано.
По искане на Договарящия орган или по решение на Бенефициента, последният
отстранява от участие в процедурата кандидат, който е:
1. в открито производство по несъстоятелност или в аналогично производство
съгласно законодателството на страната, в която лицето е установено или
регистрирано;
2. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност;
3. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган.
ВАЖНО!
Документите, удостоверяващи, че организациите не попадат в горните категории
се доказват от кандидатите:
1.С декларация - в хода на провеждане на процедурата;
2.С документи, издадени от съответните компетентни органи - преди
сключването на договора.
В случай че кандидат е чуждестранно физическо или юридическо лице, то не се
допуска до участие в процедурата за определяне на изпълнител, ако са налице
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еквивалентни на гореизброените обстоятелства, съгласно законодателството на
страната, в която лицето е установено или регистрирано.
При подписване на договора кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да
представи документи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.
Документите, удостоверяващи, че организациите не попадат в горните категории,
съгласно българското законодателство са:
¾ Свидетелство за съдимост на законния представител на кандидата, издадено от
компетентен съд не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за предаване на
офертата – оригинал или нотариално заверено копие.
¾ Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен съд не по-рано от 3
месеца преди крайния срок за предаване на офертата – оригинал или нотариално
заверено копие.
¾ Удостоверение от съответния съд, че кандидатът не е в процедура по
несъстоятелност или ликвидация, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния
срок за предаване на офертата - оригинал или нотариално заверено копие.
¾ Удостоверение от Национална агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за предаване на
офертата – или надлежно одобрен план за разсрочено плащане на задължения, в
случай, че такива съществуват - оригинал или нотариално заверено копие.
Не могат да участват в процедура за определяне на изпълнител кандидати, при
които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност е свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител
с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента.
ВАЖНО!
Недопустимо е ретроактивното възлагане на договори от страна на
бенефициентите. Договорите или анексите към тях не могат да се сключват
ретроактивно (със задна дата) при каквито и да е обстоятелства. Това означава, че
не могат да се извършват плащания, нито да се извършват услуги/
доставки/строително-монтажни работи преди подписването на договора с
изпълнителите и/или анекса към него.
2. Видове процедури за определяне на изпълнител
Процедурите за определяне на изпълнител са:
Открит избор;
Договаряне с публикуване на пояснителен документ;
Договаряне без публикуване на пояснителен документ.
♦ Открит избор е процедура, при която право да подават оферти имат всички
заинтересувани лица.
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♦ Договаряне с публикуване на пояснителен документ е процедура, при която
Бенефициентът провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или
повече кандидати, избрани от него след предварителен подбор. Бенефициентът
провежда предварителния подбор с цел да определи кандидатите, които имат
необходимите финансови и технически възможности да изпълнят договора.
♦ Дoговаряне без публикуване на пояснителен документ е процедура, при която
бенефициентът кани на преговори за определяне клаузите на договора най-малко
трима кандидати, с изключение на случаите по чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 6 и ал. 2, в които
бенефициентът може да проведе преговори с един кандидат.
♦ Избор между 3 оферти – не се провежда процедура, но Бенефициентът е длъжен
да събере най-малко 3 оферти, които съдържат техническо и финансово
предложение. Офертите се оценяват и класират задължително по критерии
икономически най-изгодното предложение. В случай на обективна невъзможност за
изпълнение на условията за набиране на три оферти, Бенефициентът отправя
писмено мотивирано искане до Договарящия орган за разрешение за събиране на
по-малък брой оферти.
♦ Събиране на 1 оферта – не се провежда процедура, но Бенефициентът е длъжен
да събере една оферта, отговаряща на техническите изисквания в договора.
Предмет на поръчката
Доставки
(лв. без ДДС)

Услуги
(лв. без ДДС)

Строително монтажни работи
(лв. без ДДС)

> 50 000

>50 000

>200 000

Договаряне с
публикуване на
пояснителен
документ

≤ 50 000 но > 30 000

≤ 50 000 но > 30 000

≤ 200 000 но > 100 000

Договаряне без
публикуване на
пояснителен
документ

≤ 50 000 но > 30 000

≤ 50 000 но > 30 000

≤ 200 000 но > 100 000 .

Избор между 3
оферти (не се
провежда
процедура)

≤ 30 000 но > 15 000

≤ 30 000 но > 15 000

≤ 100 000 но > 45 000

1 оферта (не се
провежда
процедура)

≤ 15 000

≤ 15 000

≤ 45 000

Вид процедура

Открит избор
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V.3 Контрол от страна на Договарящия орган по възлагане и изпълнение на
гореописаните процедури по ЗОП, НВМОП, ПМС 55/12.03.2007 г.
Контролът, който Договарящият орган ще упражнява върху процедурите за
избор на изпълнител се осъществява чрез:
1. Предварителен контрол на документацията за участие в процедурите за
определяне на изпълнители по ПМС 55/12.03.2007 г.
2. Изпращане на наблюдатели от ДО в комисиите за избор на изпълнители по
ЗОП, НВМОП ,ПМС 55/12.03.2007 г.
3. Текущ контрол по ЗОП, НВМОП ,ПМС 55/12.03.2007 г.
Договарящият орган е страна само и единствено по договора за безвъзмездна
финансова помощ. Страни по договори за обществена поръчка са
Бенефициентът /Възложител по ЗОП, НВМОП и съответният изпълнител. В
този смисъл именно Бенефициентът носи административнонаказателна
отговорност по смисъла на ЗОП. С оглед това е необходимо стриктно спазване
на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.
1. Предварителен контрол на документацията за участие в процедурите за
определяне на изпълнители по ПМС 55/12.03.2007 г.

ВАЖНО!
Договарящият орган осъществява задължителен предварителен контрол на
документацията за провеждане на процедури посредством открит избор,
договаряне с публикуване на пояснителен документ, на оценителния доклад при
процедура на договаряне без пояснителен документ и на цялата останала
документация, свързана с разходването на средства по проектите, като основание
за признаване на разходите, направени от бенефициента.
Договарящият орган може по всяко време да проверява фактите и
обстоятелствата, заявени от кандидатите пред комисията за оценка, както и да
дава задължителни за изпълнение указания за вида на процедурата, за
критериите за избор на изпълнител, за процеса на оценка, документите,
съставени от бенефициента в процедурата за избор на изпълнител и др.
ВАЖНО!
Преди да пристъпи към провеждане на необходимите процедури, вкл. и при
избор между 3 оферти и събиране на 1 оферта за възлагане на услуги, доставки
или строително-монтажни работи, бенефициентът трябва предварително да ги
съгласува с Регионалния координатор за съответната област!
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ВАЖНО!
Изпълнението на строително-ремонтни дейности задължително подлежи на
предварителен контрол от страна на РК/Инфраструктурните експерти (ИЕ) към
АСП, независимо от стойността на средствата, предвидени за извършване на тези
дейности! В тази връзка Бенефициентите не трябва да предприемат никакви
действия преди РК/ИЕ да са извършили първото си мониторингово посещение
„на място”!
1.1 Процедура на открит избор
Описаната процедура следва да се прилага в случай, че размерът на договорената
безвъзмездна финансова помощ за договори за доставки и услуги е над 50 000 лв.
без ДДС, а за договори за строителство – над 200 000 лева без ДДС.
Това е процедура, при която право да подават оферти имат всички
заинтересовани лица.
ВАЖНО!
1. Бенефициентът трябва да представи документацията за участие в процедурата на
РК за одобрение преди да публикува обява за стартиране на процедура за
определяне на изпълнител не по-късно от 15 работни дни преди планираната дата
за обявяване на процедурата.
2. При изготвянето на документацията е необходимо да обърнете специално
внимание на следното:





крайни срокове;
суми;
продължителност на периода на изпълнение;
пълно съответствие на документацията със спецификациите и количествата,
съгласно сключения Договор за безвъзмездна помощ !
Провеждане на процедурата на открит избор на изпълнител

1. Документация за участие в процедура за избор на изпълнител
Бенефициентът изготвя документацията и я изпраща заедно с проект на Заповед
за назначаване на оценителна комисия на РК за предварително одобрение.
Документацията трябва да е окомплектована и да включва минимум следното:
 Известие за изпращане на документ, съгласно Приложение 3 от настоящото
Ръководство с коректно отразени дата, номер и вид на приложените документ,
подписано Ръководителя на проекта.
 обява;
 пояснителен документ за процедурата за определяне на изпълнител (отнася се и
за процедура за договаряне с пояснителен документ);
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 пълно описание на обекта, ако не е разписано достатъчно подробно в
пояснителния документ;
 техническите спецификации (при доставки), техническо задание (при услуги),
количествени сметки (при СМР);
 минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и
специалните изисквания за тяхното представяне, когато бенефициентът допуска
варианти;
 инвестиционните проекти, които се изискват при възлагане на строителство;
 изискванията към офертите;
 избрания критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и
методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, в случай че
избраният критерий е икономически най-изгодна оферта;
 образец на оферта;
 проект на договор;
 проект на заповед за назначаване на оценителна комисия, придружен с
автобиографии на членовете на комисията;
 всякаква друга документация, свързана с процедурата (по преценка на
Бенефициента).
2. Одобрение или отхвърляне на документацията
Договарящият орган одобрява или отхвърля документацията в срок до 10 работни
дни от получаването й.
3. Откриване на процедура
Бенефициентът стартира процедурата едва след като е получил предварително
одобрение на изготвената от него документация. Той актуализира датите в
обявата (ако е необходимо) и я публикува най-малко в един национален
ежедневник. След което я изпраща на Договарящия орган чрез РК за публикуване на
интернет-страницата на Договарящия орган с Известие за изпращане на документ,
съгласно Приложение 3 от настоящото Ръководство.
Срокът за получаване на офертите трябва да е съобразен с обема и сложността
на предмета, посочен в обявата, и не може да бъде по-кратък от 15 дни считано
от датата на публикуването й в националния ежедневник.
¾ Обявата трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. данни за бенефициента - наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция
и лице за контакт;
2. обект и вид на процедурата за определяне на изпълнител и номера на договора за
безвъзмездна помощ;
3. адрес, на който могат да бъдат получени пояснителен документ и документацията
за провежданата процедура;
4. място и дата и час, до който могат да се подават оферти при открит избор или
заявления при процедура на договаряне с пояснителен документ;
5. интернет адрес/и, на който/които може да бъде намерен пояснителният
документ.
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¾ Пояснителният документ трябва да съдържа:
1. цялостно описание на предмета на процедурата за определяне на изпълнител;
2. списък на документите, които следва да съдържат офертите/заявление за
участие в случай на процедура за договаряне с пояснителен документ .
¾ Бенефициентът предоставя на всеки заявил интерес кандидат пояснителния
документ по някой от следните начини:
1. чрез предоставянето му на ръка;
2. чрез изпращане по електронна поща;
3. чрез изпращане по пощата, когато запитващото лице е превело на бенефициента
стойността на пощенските разходи;
4. чрез изпращане по факс.
4. Подаване на оферти
При изготвяне на оферта всеки кандидат трябва да се придържа точно към
обявените от Бенефициента условия. Кандидатът в процедурата има право да
представи само една оферта.
¾ Всяка оферта трябва да съдържа:
1. документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице - документ за
самоличност;
2. документ за гаранция за участие, ако такава се изисква;
3. декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1;
4. декларация по чл. 35, ал. 1;
5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на
тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;
6. срок за изпълнение;
7. предлагана цена;
8. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на
труда - в случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за
строителство;
9. минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на
кандидата, техническите му възможности и квалификация, както и посочване на
документите, с които те се доказват, когато това е предвидено в пояснителния
документ;
10. друга информация, посочена в пояснителния документ или в документацията за
участие;
11. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от
упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и, по
възможност, факс, и електронен адрес.
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При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което
на приносителя се издава документ.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.
Бенефициентът може да изиска от кандидата в процедурата гаранция за участие,
като тя не може да надхвърля 1% от прогнозната стойност на договора.
Бенефициентът има право също така да включи в проекта на договор гаранции,
осигуряващи доброто му изпълнение, като размерът на гаранцията не може да бъде
повече от 5% от стойността на договора. В такъв случай, това изискване следва да
бъде изрично упоменато в документацията, а гаранцията да бъде представена не покъсно от момента на подписване на договора с избрания изпълнител. Формата на
гаранцията – банкова или парична (депозит) се определя от изпълнителя.
5. Оценка и класиране на офертите
Бенефициентът определя поименно със заповед или с решение Комисия за
разглеждане, оценка и класиране на на получените оферти.
Комисията, започва работа след получаване на представените оферти. Тя отваря
пликовете по реда на постъпването им и проверява съответствието на офертите със
списъка на документите, съдържащи се в офертата. При отварянето на офертите
най-малко трима членове на комисията подписват всички приложения, които
комисията ще оценява съгласно обявените критерии.
Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от
бенефициента условия.
Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители могат да
присъстват при отварянето на пликовете.
Комисията предлага на бенефициента да отстрани от участие в процедура за
определяне на изпълнител кандидат:
1. за когото са налице обстоятелствата по чл. 31, ал. 1 и посочените в пояснителния
документ обстоятелства по чл. 31, ал. 2;
2. който е представил непълна оферта/заявление;
3. който е представил оферта, неотговаряща на предварително обявените условия
от бенефициента.
След приключване на дейността си, Комисията изготвя протокол с класиране на
кандидатите по низходящ ред, в който се посочват и отстранените кандидати, и
причините за това. Той съдържа подробна обосновка на оценката на всяка оферта
по всеки от критериите, като протоколът се съставя по типов образец и
задължително се подписва от всички членове на комисията. В случай, че член на
комисията не е съгласен със съдържанието на протокола, той го подписва с особено
мнение и излага писмено мотивите си за това.
Комисията предоставя протокола от работата си на бенефициента.
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В срок до 5 работни дни след като получи Протокола, Бенефициентът с Решение
или Заповед определя за Изпълнител класирания на първо място кандидат.
Всички кандидати в процедурата имат право на достъп до протокола от работата
на комисията след приключване на нейната работа!
6. Уведомяване на Договарящия орган за резултатите от оценката и класирането
на офертите. Одобрение.
Бенфициентът изпраща Протокола и Решението/Заповедта за определяне на
изпълнител за одобрение до Договарящия орган чрез РК, заедно с копия, заверени
„Вярно с оригинала”, на всички получени оферти и цялата документация по
процедурата (присъствени списъци, регистрационни таблици, допълнителни
разяснения (ако е приложимо), попълнен проект на договор с определения
изпълнител, копие от обявата в избрания национален ежедневник и т.н.).
Договарящия орган одобрява, прави препоръки, или отхвърля Протокола и
Решението/Заповедта за определяне на изпълнител, в срок до 10 работни дни от
неговото получаване.
7. Уведомяване на кандидатите за решението за избор на изпълнител
Бенефициентът изпраща решението за избор на изпълнител на всички кандидати в
3-дневен срок от одобряването му от страна на Договарящия орган, като на първия
класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор.
8. Сключване на договор/Прекратяване на процедурата
8.1 Сключване на договор
Възложителят преминава към сключване на договор единствено след получаване на
одобрение от страна на Договарящия орган. Договорът за изпълнение с определения
за изпълнител кандидат трябва да бъде сключен не по-късно от 30 дни от
приключване на процедурата за определяне на изпълнител.
Договорът задължително включва предложените условия, включени в офертата
на избрания изпълнител. Той не може да бъде изменян или допълван освен по
реда, предвиден в постановлението и САМО СЛЕД ПИСМЕНО СЪГЛАСУВАНЕ С
ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН!
ВАЖНО!
Когато предметът на поръчката предвижда периодични доставки, договорът
следва задължително да съдържа клауза, регулираща междинно приемане и
междинни плащания. В допълнение, към всяка подобна доставка следва да се
подписват междинни приемо-предавателни протоколи, в които следва да бъдат
нанесени брой, единични и общи цени на доставеното оборудване! Това
изискване важи за всеки един договор, подписван между Бенефициент по
Схемата и Изпълнител, независимо от вида на процедурата, посредством която е
бил възложен.
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Не се сключва договор с кандидат, спечелил процедура за определяне на
изпълнител, който преди сключване на договора:
1. не представи документите по чл. 31, ал. 4, т. 2;
2. откаже да сключи договора;
3. не предостави изискуема от бенефициента гаранция за изпълнение, ако такава се
предвижда.
4. не се яви в посочения срок.
Бенефициентът може да избере следващия в класирането кандидат или да
прекрати процедурата за определяне на изпълнител. Решението на бенефициента
за избор на следващия в класирането кандидат подлежи на контрол от
Договарящия орган.
8.2 Прекратяване на процедурата
В случай, че процедурата е прекратена в следствие на това, че всички оферти не
отговарят на предварително обявените условия на Бенефициента, той провежда
процедура на договаряне с публикуване на пояснителен документ.
Когато процедурата на открит избор е прекратена, поради факта, че не е получена
нито една оферта и първоначално обявените условия не са съществено променени,
възложителят следва да премине към процедура на договаряне без публикуване
на пояснителен документ. Към процедурата на договаряне без пояснителен
документ се преминава и когато получените оферти надвишават осигурения
финансов ресурс. В тези случаи след прекратяване на процедурата за определяне на
изпълнител, бенефициентът има право да покани за участие в процедурата само
кандидатите, които са представили оферти в прекратената процедура за определяне
на изпълнител и отговарят на изискванията, посочени в пояснителния документ за
процедурата открит избор.
1.2 Договаряне с публикуване на пояснителен документ
Описаната процедура следва да се прилага при наличие на едно от посочените
условия:
• Размерът на договорената безвъзмездна финансова помощ от Европейския
съюз за договори за доставки или услуги без ДДС е по-голям от 30 000 лв. и помалък или равен на 50 000 лв., и по-голям от 100 000 лв. и по-малък или равен на
200 000 лв. без ДДС за договори за строителство;
• При наличие на някое от основанията за провеждане на процедура на
договаряне с пояснителен документ по чл. 47.
Договаряне с публикуване на пояснителен документ е процедура, при която
бенефициентът провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или
повече кандидати, избрани от него след предварителен подбор.
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Предварителният подбор се извършва с цел да се определят кандидатите, които
имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят договора.
ВАЖНО!
1. Бенефициентът трябва да представи документацията за участие в процедурата на
РК за одобрение преди да публикува обява за стартиране на процедура за
определяне на изпълнител не по-късно от 15 работни дни преди планираната дата
за обявяване на процедурата.
2. При изготвянето на документацията е необходимо да обърнете специално
внимание на следното:
 крайни срокове;
 суми;
 продължителност на периода на изпълнение;
 пълно съответствие на документацията със спецификациите и количествата,
съгласно сключения Договор за безвъзмездна помощ!
Провеждане на процедурата на Договаряне с публикуване на пояснителен
документ
1. Докуменатция за участие в процедура за избор на изпълнител
Бенефициентът изготвя документацията, описана в т. 1 при процедурата на
открит избор и я изпраща заедно с проект на Заповед за назначаване на оценителна
комисия на РК за предварително одобрение.
2. Одобрението/отхвърлянето на документацията, както и откриването на
процедурата се извършват по реда и начина, описан в т. 2 и т. 3 при процедурата за
открит избор.
 При процедурата Договаряне с публикуване на пояснителен документ в
пояснителния документ Бенефициентът може да ограничи броя на кандидатите,
които възнамерява да покани да участват в договарянето, като този брой не може да
бъде по-малък от трима. Бенефициентът може да посочи и максималния брой
кандидати. В пояснителния документ бенефициентът посочва обективни и
недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на
кандидатите, които възнамерява да покани за провеждане на преговори.
3. Подаване на заявления за участие в предварителен подбор
Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителен подбор.
Подборът се провежда с цел да се определят кандидатите, които притежават
съответното икономическо и финансово състояние, технически възможности и
квалификация да изпълнят договора.
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¾ Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа наймалко:
1. документ за регистрация на кандидата, когато е юридическо лице, или документ
за самоличност, когато е физическо лице;
2. декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1;
3. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на
тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители;
4. документи, удостоверяващи икономическото и финансовото им състояние,
техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на договора;
5. документ за гаранция за участие, ако такава се изисква.
Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от
упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и, по
възможност, факс, и електронен адрес.
При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което
на приносителя се издава документ.
Заявления, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.
Срокът за получаване на заявленията за участие, трябва да е съобразен с обема и
сложността на предмета, посочен в обявата и не може да бъде по-кратък от 10 дни,
считано от датата на публикуването й в националния ежедневник.
Бенефициентът може да удължи срока за получаване на заявления за участие с не
повече от 30 дни, когато в определения срок няма постъпили заявления.
4. Оценка и класиране на заявленията
Процедурата договаряне с пояснителен документ се провежда от комисия,
назначена от Бенефициента при условията на чл. 20 - 23.
Комисията разглежда постъпилите заявления и извършва подбор на кандидатите
въз основа на представените документи, удостоверяващи тяхното икономическо и
финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за
изпълнение на договора.
В случай, че Бенефициентът не е включил в пояснителния документ ограничение
на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е
длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на
минималните изисквания за технически възможности.
В случай че бенефициентът е включил в пояснителния документ ограничение на
броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, и броят
на кандидатите, които отговарят на изискванията, надвишава обявения максимален
брой, комисията извършва подбор въз основа на посочените в пояснителния
документ обективни и недискриминационни критерии.
Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на
минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в
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пояснителния документ минимум, бенефициентът може да продължи
процедурата, като покани всички кандидати, които отговарят на критериите за
подбор и притежават необходимите технически възможности. В този случай
бенефициентът не може да покани да участват в договарянето други лица,
които не са заявили интерес от участие, или кандидати, които не притежават
необходимите технически възможности.
Кандидатите или техни упълномощени представители могат да присъстват при
отваряне на заявленията.
Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, в който предлага на
бенефициента кандидатите, които да бъдат поканени да участват в договарянето.
Бенефициентът изготвя и списък на кандидатите, които смята да покани, и проект
на покана.
В срок до 5 работни дни от датата на изготвяне на протокола, Бенефициентът
обявява с Решение/Заповед кандидатите, предложени от комисията, които ще
бъдат поканени да участват в договарянето.
5. Уведомяване на Договарящия орган за резултатите от оценката и класирането
на заявленията. Одобрение.
Бенфициентът изпраща за одобрение до Договарящия орган чрез РК Протокола и
Решението/Заповедта за поканване на кандидатите, предложени от Комисията да
участвата в договарянето, заедно с копия, заверени „Вярно с оригинала”, на всички
получени заявления и цялата документация по процедурата (присъствени списъци,
регистрационни таблици, допълнителни разяснения (ако е приложимо), копие от
обявата в избрания национален ежедневник и т.н.).
Договарящия орган одобрява, прави препоръки, или отхвърля Протокола и
Решението/Заповедта за поканване на кандидатите, в срок от 7 работни дни от
неговото получаване.
6. Уведомяване на допуснатите и недопуснатите кандидати за решението на
Оценителната комисия
Бенефициентът изпраща Решението/Заповедта на недопуснатите кандидати в 3дневен срок от одобряването му от страна на Договарящия орган, а на всички
избрани от него кандидати едновременно писмени покани за участие в
договарянето.
¾ Поканата за участие в договаряне трябва да съдържа:
1. дата и място за провеждане на договарянето;
2. изискване за допълнителни доказателства за заявените обстоятелства, ако такива
са необходими;
3. краен срок за получаване на първоначална оферта, който не може да бъде пократък от 10 дни от изпращане на поканата;
4. адреса, на който трябва да бъде изпратена офертата;
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5. броя и датата на издаване на националния ежедневник, в който е публикувана
обявата, и пояснителния документ, както и интернет адреса/адресите, на
който/които те са публикувани;
6. копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се
съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до
спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по
електронен път.
7. Провеждане на договаряне с поканените кандидати
Комисията провежда договарянето с поканените кандидати за определяне на
клаузите на договора съгласно обявените изисквания, като направените
предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен
протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника. След
провеждане на договарянето Комисията изготвя Доклад до бенефициента, в който
му предлага класиране на кандидатите и определяне на изпълнител.
8. Уведомяване на Договарящия орган за резултатите от договарянето. Одобрение.
Бенфициентът изпраща Протокола и Решението/Заповедта за определяне на
изпълнител за одобрение до Договарящия орган чрез РК, заедно с копия, заверени
„Вярно с оригинала”, на всички получени оферти и цялата документация по
процедурата (присъствени списъци, регистрационни таблици, допълнителни
разяснения (ако е приложимо), попълнен проект на договор с определения
изпълнител, копие от обявата в избрания национален ежедневник и т.н.).
Договарящия орган одобрява, прави препоръки, или отхвърля Протокола и
Решението/Заповедта за определяне на изпълнител, в срок до 7 работни дни от
неговото получаване.
9. Уведомяване на кандидатите за решението за избор на изпълнител
Бенефициентът изпраща решението за избор на изпълнител на всички кандидати в
3-дневен срок от одобряването му от страна на Договарящия орган, като на първия
класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор.
10. Сключване на договор
ВАЖНО!
Бенефициентът трябва да представи документацията за участие в процедурата за
избор на изпълнител и документацията от оценяването на всеки етап на
Договарящия орган чрез РК за одобрение!
1.3 Договаряне без публикуване на пояснителен документ
Описаната процедура следва да се прилага в случай, че размерът на договорената
безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз за договори за доставки
или услуги без ДДС е по-голям от 30 000 лв. и по-малък или равен на 50 000 лв., и
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по-голям от 100 000 лв. и по-малък или равен на 200 000 лв. без ДДС за договори за
строителство единствено, когато е налице едно от условията, посочени в чл. 57.
Бенефициентът може да проведе преговори с един кандидат, ако попадне в
някоя от хипотезите по чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 6. В този случай, той трябва да изпрати
мотивирано искане до Договарящия орган чрез РК за получаване на разрешение.
Провеждане на процедурата на договаряне без публикуване на пояснителен
документ
1. Бенефициентът взема решение за откриване на процедура на договаряне без
пояснителен документ, в което мотивира избора на тази процедура, одобрява
поканата за участие и посочва кандидатите, които възнамерява да покани за
провеждане на преговори.
¾ Поканата за участие в договаряне без пояснителен документ трябва да
съдържа:
1. предмет на договора;
2. изисквания за изпълнението на договора;
3. изисквания за икономическото и финансовото състояние и за техническите
възможности и/или квалификация на кандидата;
4. дата и място на провеждане на договарянето;
5. краен срок за получаване на предварителна оферта, ако такава се изисква от
бенефициента, който не може да бъде по-кратък от 7 дни от изпращане на
поканата;
6. адрес, на който трябва да бъде изпратена офертата;
7. други документи, изисквани от бенефициента.
2. Бенефцциентът изпраща покана на избраните от него кандидати, като към
поканата прилага документацията.
3. Оценка и класиране
Бенефициентът следва да информира РК за датите на сесията за отваряне на
предложенията в срок не по-късно от 5 дни преди това.
Назначената от бенефициента оценителна комисия провежда договарянето с
поканените кандидати, в случай че са постъпили оферти минимум от двама
кандидати, с изключение на случаите по чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 6 и ал. 2.
Всеки от поканените кандидати трябва да представи попълнена техническа и
финансова оферта като база за договаряне.
Преговорите се провеждат по начин, поставящ всички кандидати при равни
условия, което включва:
1. предоставянето на достатъчно време за представяне на предложението;
2. спазването на еднаква процедура за провеждане на преговорите с всеки кандидат.
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Комисията изготвя протоколи за преговорите, водени с всеки отделен кандидат.
Данните от протоколите се обобщават в заключителен Протокол, който съдържа
класиране на кандидатите и предложение за сключване на договор с класирания на
първо място кандидат.
Комисията предоставя протоколите си на Бенефициента, с което работата й
приключва. В срок до 5 работни дни след като получи Протокола,
Бенефициентът с Решение или Заповед определя за Изпълнител класирания на
първо място кандидат.
Всички кандидати в процедурата имат право на достъп до протокола от работата
на комисията след приключване на нейната работа!
4. Уведомяване на Договарящия орган за резултатите от оценката и класирането
Одобрение.
Бенфициентът изпраща Протокола и Решението/Заповедта за определяне на
изпълнител за одобрение до Договарящия орган чрез РК, заедно с копие, заверено
„Вярно с оригинала” на цялата документация и попълнен проект на договор с
определения изпълнител.
Договарящия орган одобрява, прави препоръки, или отхвърля Протокола и
Решението/Заповедта за определяне на изпълнител в срок до 10 работни дни от
неговото получаване.
5

Уведомяване на кандидатите за решението за избор на изпълнител

Бенефициентът изпраща решението за избор на изпълнител на всички кандидати в
3-дневен срок от одобряването му от страна на Договарящия орган, като на първия
класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор.
6. Сключване на договор
¾ Прекратяване на процедура (важи за всички процедури по ПМС №55/12.03.2007 г.,
изм. и доп. с ПМС 319 от 17.12.2008 г. )
Бенефициентът прекратява процедурата за определяне на изпълнител с
мотивирано решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта/заявление или няма допуснат нито един
кандидат;
2. всички оферти/завления не отговарят на предварително обявените условия на
бенефициента;
3. всички класирани кандидати, чиито оферти не надвишават осигурения финансов
ресурс, последователно откажат да сключат договор;
4. всички оферти надвишават осигурения финансов ресурс или възникне
невъзможност за осигуряване на необходимото съгласно договора за безвъзмездна
помощ финансиране;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
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6. при процедура на договаряне без пояснителен документ са постъпили по-малко от
две оферти с изключение на случаите по чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 6 и ал. 2.
Прекратяването на процедурата следва да бъде обосновано в писмен вид пред
Договарящия орган. След получаване на одобрение от Договарящия орган,
Решението/Заповедта за прекратяване на процедура за определяне на
изпълнител се изпраща до всички кандидати и до Договарящия орган в
тридневен срок от издаването му/й.
1.4 Избор между 3 оферти
Изборът между три оферти следва да се прилага в случай, че размерът на
договорената безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз за договори за
доставки или услуги без ДДС е по-голям от 15 000 лв. и по-малък или равен на
30 000 лв., за строителство по-голям от 45 000 лв. и по-малък или равен на 100 000
лв.
Не се провежда процедура, но Бенефициентът определя изпълнител, като се стреми
да избере от най-малко 3 СЪПОСТАВИМИ оферти, които съдържат техническо и
финансово предложение. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на
условията за набиране на три оферти, Бенефициентът обосновава пред
Договарящия орган събирането на по-малък брой оферти.
Основни правила
Процедурата не може да бъде проведена, ако бенефициентът не събере поне 3
съпоставими оферти!
Бенефициентът няма задължение да състави комисия за оценка на получените
оферти. Въпреки това, Договарящият орган препоръчва оценката на офертите да
се извърши от поне двама назначена от Бенефициента експерти.
При подписване на договор с избрания изпълнител Бенефициентът може да не
изисква от избрания изпълнител всички или част от документите по чл. 31, ал. 4, т. 2.
Въпреки това, Договарящият орган препоръчва от избрания изпълнител да се
изисква минимум удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на
задължения от НАП.
Изборът се провежда както следва:
• Възложителят изпраща покана за предоставяне на оферта до минимум трима
потенциални оферента; Бенефициентът кани минимум трима кандидати, които да
подадат оферти; към поканата се прилага техническо описание на доставките
услугата/строителството, което трябва напълно да съответства със заложеното в
Договора за безвъзмездна помощ.
• В рамките на срока, поставен от Възложителя, поканеният участник внася на
посочения от Възложителя адрес попълнената оферта;
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Офертите на кандидатите трябва да отговарят на всички изисквания, заложени в
чл. 36 на ПМС №55/12.03.2007 г., изм. и доп. с ПМС 319 от 17.12.2008 г, а именно:
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност, факс, и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се
отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се
записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Оферти,
които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.
• Бенефициентът (респективно, назначената от него комисия от двама души)
извършва оценка на получените оферти и съставя доклад за извършена оценка.
Оценката се извършва задължително по критерии икономически най-изгодна
оферта!
• След извършване на оценката, Бенефициентът предлага и подписва договор с
одобрения кандидат.
• След извършване на доставката/услугите/строителните работи, Бенефициентът
приема работата на Изпълнителя чрез приемо-предавателен протокол, представяне
на сертификати за съответствие (ако е приложимо), гаранционна карта (ако е
приложимо) или при други условия, поставени в изискванията към поканените
участници.
• Извършените разходи се доказват от Бенефициентите с първични платежни
документи.
Няма задължителни времеви срокове за извършването на избор между 3 оферти.
Бенефициентът трябва сам да реши какъв времеви срок му е необходим да
получи разумни оферти от потенциалните изпълнители, като вземе предвид
естеството на услугите/доставките/СМР, които са му необходими.
1.5 Събиране на една оферта
В случаите, когато размерът на договорената безвъзмездната финансова помощ е
по-малък или равен на 15 000 лева без ДДС за доставки и услуги и по-малък или
равен на 45 000 лева без ДДС за строителство, не се провежда процедура за
определяне на изпълнител.
Бенефициентите могат да докажат извършения разход с първичен счетоводен
документ, придружен с приемо-предавателен протокол за извършената
доставка/услуга/строително ремонтни дейности, чрез който да се онагледи
абсолютното съответствие на резултата (закупена стока, извършена услуга,
извършени строително-ремонтни дейности) с одобреното в бюджета на договора и
приложенията към него. Задължително е сключването на писмен договор между
Бенефициента и Изпълнителя.
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Необходимата документация по придобиването на доставки/ услуги/ СМР
включва следното:
• Спецификация/ Техническо задание/ КСС на Бенефициента;
• Попълнена от съответния доставчик оферта (в свободен формат), онагледяваща
съответствието на предлаганата с изискваната стока/услуга/СМР;
• Писмен договор!
• Приемо-предавателен/ни протоколи за извършените доставки/услуги/СМР.
Когато се предвиждат периодични доставки, задължително при извършването на
всяка една се подписват междинни приемо-предавателни протоколи.
• Извършените разходи се доказват от Бенефициентите с първични платежни
документи.
ВАЖНО!
Проверките за съответствие на процедурите за избор на изпълнител с указанията
на Договарящия орган се извършват чрез Контролни листове, които ще бъдат
публикувани на адрес www.asp.government.bg.
Договарящият орган препоръчва, Бенефициентите/Възложителите да използват
тези Контролни листове за самопроверка.
2. Изпращане на наблюдатели от Договарящия орган в комисиите за избор на
изпълнители по ЗОП, НВМОП, ПМС 55/12.03.2007 г.
Договарящият орган има право да определи свой представител/и за участие като
наблюдател/и на процедурата във всяка една от оценителните комисии за оценка на
офертите.
Наблюдателите присъстват при работата на комисията и имат право:
• На свободен достъп до всички документи, свързани с провежданата процедура;
• Да изискват справки и да правят извлечения и копия на документи, свързани с
провежданата процедура.
Наблюдателите са длъжни:
• Да пазят тайна обстоятелствата, които са им станали известни при или по повод
изпълнение на служебните им задължения;
•

Да отразяват обективно и точно установените от тях факти и обстоятелства.

3. Текущ контрол по ЗОП, НВМОП, ПМС 55/12.03.2007 г.
Бенефициентът/Възложителят изпраща на Договарящия орган копие на сключените
договори с изпълнителите и на сключените към тях допълнителни споразумения
(ако е приложимо).
По време на изпълнение на проектите, Договарящият орган упражнява текущ
контрол по изпълнение на договорите, сключени между Бенефициента/
Възложителя и Изпълнителя по отношение на съответствието със заложеното в
договорите за безвъзмездна финансова помощ и действителността на направените
разходи.
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Регионалните координатори/отговорният експерт от отдел „Мониторинг и оценка”
– централно ниво извършва/т необходимите проверки и в случай на несъответствие
и/или липса на предварително уведомяване на Договарящия орган от страна на
Бенефициентът за наложителни промени, Договарящия орган си запазва правото да
не признае разходи при искане за междинно/ окончателно плащане.

VI. Финансово изпълнение на договорите по Схема BG 051PO001-5.2.03
„За по-добро бъдеще на децата”
Процедурите по финансово изпълнение на договорите по Схемата обхващат
дейностите по финансово управление, свързани с движението на парични
потоци, заявяването на финансовите средства, както и системите за финансова
отчетност и верифициране на разходите и имат за цел да дадат разумна
увереност на АСП като Договарящ орган за ефективността на системите за
отчетност и контрол на бенефициентите.
¾ Нормативна уредба
Съгласно т. 4.6. на договора, при изпълнение на задълженията си по финансово
изпълнение на договорите, бенефициентът следва да спазва следните указания на
Министерство на финансите:
- ДНФ № 01/10.03.2009 г. относно условията и реда на изплащане на безвъзмездна
финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондове на
Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране.
- ДНФ № 02/10.03.2009 г. относно сертифициране на разходите по Оперативни
програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския
съюз.
- ДНФ № 03/10.03.2009г. относно процедура по отчитане и докладване на нередности
по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.
- Указания на министъра на финансите (№ 91-00-502/27.08.2007 г.) относно
третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение
на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз.
- ДДС 07/04.04.2008 г. относно редът и начинът за предоставяне на общини на
средствата на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз и
от Кохезионния фонд, на средствата на Разплащателната агенция към Държавен
фонд „Земеделие” и тяхното отчитане.
- ДДС 08/04.04.2008 г. относно въвеждане на нов код 7443 за извънбюджетни сметки на
общини за получаване, разходване и отчитане на средства от определени европейски
фондове.
- Указания на министъра на финансите (№ 91-00-359/09.05.2008 г.) относно процеса
на контрол и верифициране на разходите по Структурните и Кохезионния фондове
на Европейския съюз.
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¾ Финансиране на проектите
Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на всеки отделен проект e
посочена в чл. 3.1. на договора.
Разходите по проекта се извършват в съответствие с предвиденото в Приложение III-1
- Бюджет на проекта и Приложение ІІІ-2 - Източници на финансиране.
Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна от Договарящия орган не може
да надхвърля сумата, посочена в чл. 3.3. на договора.
Окончателната сума на безвъзмездното финансиране се определя при спазване на
разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от Общите условия.
Бенефициентът приема, че безвъзмездната финансова помощ не може при
никакви обстоятелства да му носи печалба и трябва да бъде ограничена до сумата,
необходима за възстановяване на разходите по проекта, след приспадане на
генерираните при изпълнение на проекта приходи. Под печалба се разбира
превишението на приходите над разходите по конкретния проект към момента на
подаване на искането за балансово плащане.
ВАЖНО!
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по Договора е дължим до размера
на сертифицираните допустими разходи по чл.12 от Общите условия.
Извършените от бенефициента недопустими разходи не подлежат на
възстановяване.
¾ Изисквания, свързани с публичното финансиране
По настоящата схема ще се прилагат правилата за минималната помощ (правилото
„de minimis”).
Общият размер на минималната помощ, която се предоставя на всяко едно
предприятие за период от три данъчни години, не може да надвишава левовата
равностойност на 200 000 евро.
Правилото „de minimis” ще бъде прилагано по отношение на онези дейности
предвидени в проектните предложения и финансирани от безвъзмездната
финансова помощ, които ще укрепят административния и/или финансовия
капацитет на тези стопански субекти по отношение на стопанската им дейност.
Във връзка с прилагането на правилото „de minimis” е необходимо ясно
разпределение на отговорностите и разходването на минималната помощ между
водеща организация и партньор/партньори (когато има такива).
По време на изпълнението на договори с бенефициенти, попадащи под обхвата на
минималната помощ, Договарящият орган следи за настъпили промени след
сключване на договора по отношение на правилото „de minimis”. Във връзка с
проследяването на промените в обстоятелствата, бенефициентът и неговия/те
партньор/и, когато това е приложимо, попълва/т Декларация/и относно получване
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на минимални помощи, съгласно Приложение 4 от настоящото Ръководство.
Декларацията/ите се подава/т при всяко искане за плащане.
В случай, че се установи, че са настъпили промени в първоначалните обстоятелства,
и бенефициентът и/или неговите партньори са получили и други минимални
помощи, с които се надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за последните
три години с нова предоставена минимална помощ, се предприемат незабавни
действия за уведомяване на администратора, отпуснал помощта. Информацията се
предоставя по електронен път от сектор „Финансов контрол на Европейските
фондове” на отговорния служител от отдел „Търгове и координация”.
1. Процедура по заявяване на средства
Процедурата по заявяване на средства обхваща основните етапи и конкретните
отговорности на бенефициентите в процеса по разплащане, отчитане и заявяване на
средствата, разходвани по проектите.
1.1. Видове плащания на безвъзмездна финансова помощ
Видовете плащания по договорите с бенефициентите, изпълняващи проекти по
Схемата се определят в чл. 4 от от договора.
Съгласно т. 29 от ДНФ № 1 от 10.03.2009 г. на МФ, размерът на авансовите
плащания към бенефициентите по ОП „РЧР” е в размер до 20 % от стойността на
безвъзмездната финансова помощ. Обезпечението на авансовите плащания се
урежда в чл. 4.3. на договора, който гласи:
„Бенефициентът може да поиска от Договарящия орган извършване на авансово
плащане в размер до 20 % от сумата, посочена в член 3.3. от договора, в срок от 30
работни дни от датата, на която Договарящият орган получи:
- Подписан договор от двете страни;
- Искане за плащане, в съответствие с образеца, представляващ Приложение V-1 към
договора.
¾ При договори за безвъзмездно финансиране на стойност по-малка или равна
на 200 000 лв. и когато бенефициентът не е бюджетно предприятие :
- запис на заповед по образец (съгласно Приложение ХІV към договора) за
стойността на аванса в полза на Договарящия орган, издадена от
представляващото/ите или едно от представляващите бенефициента лица, съгласно
акта за регистрация на юридическото лице, придружен с решение на колективния
орган (когато е приложимо).
¾ При договори за безвъзмездно финансиране на стойност по-голяма от 200 000
лв. и когато бенефициентът не е бюджетно предприятие:
- банкова гаранция по образец на банката за стойността на аванса в полза на
Договарящия орган. Банковата гаранция се освобождава не по-рано от извършване
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на последното сертифициране на разходи по договора, за което Договарящият орган
уведомява банката–издател при поискване от страна на бенефициента.
И
- актуална декларация за получаване на минимални помощи (ако е приложимо).”
Авансовите плащания се използват от бенефициентите за оборотни финансови
средства до приключването на проекта.
ВАЖНО!
Междинните и окончателни плащания се базират на реално извършени от
бенефициентите разходи, включени в Декларация на допустимите разходи по
Приложение VІІ към договора и подлежат на верифициране от Договарящия
орган.
Редът за извършване на междинните плащания се определя в чл. 4 на договора.
Общият размер на авансовите и междинните плащания по един договор не може
да надхвърля 80 % от общите допустими разходи, финансирани чрез
безвъзмездна финансова помощ.
Размерът на окончателното плащане се изчислява като от верифицираните общи
допустими разходи се приспаднат извършените авансовo и междинни плащания.
В случаите, когато балансът между последната сума за плащане и размерът на
авансовото финансиране е положителен, Договарящият орган нарежда последно
плащане при следните условия:
1. Заключителните технически и финансови доклади са одобрени;
2. Общата сума на допустимите разходи са верифицирани;
3. Представено е искане за плащане от бенефициента с одобрената окончателна
сума.
В случай, че авансовото финансиране надхвърля крайната сума, Договарящият
орган изпраща на бенефициента искане за възстановяване на средства. Процедурата
е описана в т. 1.3.
Банковите такси, направени при възстановяването на дължимите суми към
Договарящия орган се поемат изцяло от бенефициента.
Бенефициентът е длъжен да възстанови на Договарящия орган всякакви суми,
надплатени над последната дължима сума за плащане, в рамките на определените в
договора срокове. В случай, че дължимата сума не бъде възстановена в заложения от
Договарящия орган краен срок, бенефициентът дължи лихва за забава, съгласно
Общите условия на договора.
1.2. Заявяване на финансови средства
Заявяването на финансови средства се осъществява с искане за плащане. Искането за
плащане (ИП) е официално писмено искане от бенефициентите до Договарящия
орган за авансови, междинни и окончателни плащания, на база сключени договори с
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клаузи за авансови плащания и действително извършени разходи и подлежи на
верифициране от Договарящия орган.
Стандартният формуляр на ИП, представляващ приложение V-1 към договора, е
разработен по Приложение 2А от ДНФ №1 от 10.03.2009 г. на министъра на
финансите и се изготвя в български лева.
ИП за междинни и окончателни плащания се представят от бенефициентите на
Договарящия орган, заедно с Декларация за допустимите разходи (Приложение VІІ
от договора).
Исканията за междинни и окончателни плащания се основават на действително
извършени разходи.
Всяко подадено искане за плащане от бенефициент подлежи на двойна проверка от
Договарящия орган за съответствие с договорните условия за плащане, техническото
и финансово изпълнение на Договора до момента на подаване на искането за
плащане и съответствие с представените разходооправдателни документи.
Процедурите по верифициране на разходите от бенефициентите и от Договарящия
орган са разписани в т. 2.
ВАЖНО!
Преди да бъде определен размерът на безвъзмездна помощ и не по–късно от
момента на одобрение на последното искане за възстановяване на разходи,
всички приходи, генерирани по дадения проект се приспадат от сумата на
допустимите разходи.
Информацията, включена в ИП, следва да бъде с дата, не по-късно от края на месеца,
предхождащ месеца, в който се подава ИП.
В случаите, в които причините разходите да не бъдат верифицирани се свързват с
пропуски в системите за управление и отчетност на бенефициента, той е длъжен да
предприеме мерки за отстраняването им.
1.3. Възстановяване на средства
Цялостна отговорност за спазване на общностното и национално законодателство
при изпълнението и управлението на проекта носи бенефициентът като краен
получател на средствата на база сключения Договор.
Бенефициентът е длъжен да управлява получените средства при спазване на
общностното и националното законодателство в областта на финансовото
управление.
Във всички случаи на установяване на средства за възстановяване, в следствие на
неверифицирани или несертифицирани разходи от оторизираните контролни или
одитиращи органи за упражняване на предварителен или последващ контрол, то те
са дължими от бенефициента по сключения Договор за отпускане на безвъзмездна
помощ в пълния им размер от момента на установяването им.
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Средствата, подлежащи на възстановяване по сключени договори за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ, могат да бъдат прихванати от искането за
междинно или окончателно плащане и/или от всякакви суми, дължими от
Договарящия орган на бенефициента.
Договарящият орган прилага процедурата за доброволно възстановяване на
дължимите суми чрез издаване на покана за доброволно изпълнение до
бенефициента.
В поканата за доброволно изпълнение до бенефициента, Договарящият орган
посочва размера на дължимите суми, срокът за възстановяването им, данни за
банковата сметка, в която сумите следва да бъдат възстановени, възможните санкции
и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се
изпълни в указания срок.
Бенефициентът се задължава да възстанови на Договарящия орган всички авансови
средства, платени в повече от сертифицираните разходи в срок от 5 работни дни от
получаването на искане за това.
В случай, че бенефициентът не върне изисканите суми в срока, определен в чл. 16.1
от Общите условия, Договарящият орган има право на обезщетение за забавено
плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието, увеличена с
размера на лихвата, дължима от датата на извършване на плащането от Договарящия
орган по банковата сметка на бенефициента, посочена във финансовата
идентификация.
Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Договарящия орган, са
изцяло за сметка на бенефициента.
ВАЖНО!
В случаите, в които бенефициентът не спази изискванията в писменото искане за
възстановяване на средства, случаите ще бъдат третирани като „нередности”.
2. Верификация на разходите
2.1. Понятие за верификация
Съгласно Регламент (ЕО) 1083/2006 (член 58 в), системата за управление и контрол на
всяка Оперативна програма включва процедури, които следва да осигуряват
основателност и редовност на разходите, декларирани по програмата.
Верификацията, която се извършва от Договарящия орган, съгласно член 60/b на
Регламент (ЕО) 1083/2006 и член 13 от Регламент (ЕО) 1828/2006 включва
административен,
финансов,
технически
и
физически
аспект
на
съфинансираните операции.

73

BG051PO001-5.2.03

„За по-добро бъдеще на децата”

Същността на финансовата верификация е проверка и потвърждение на
допустимостта на извършените разходи, съгласно чл. 2 на ПМС № 180 от 27 юли
2007 г., Насоките за кандидатстване и цялата приложима национална и
европейска нормативна база.
Верификацията цели да установи следното:
• Съответствие с европейското законодателство, национални законови и под
законови нормативни актове, вътрешни актове, междуинституционални
споразумения, договори и др.;
•

Законосъобразно и ефективно управление на финансовите ресурси по ОП „РЧР”;

• Надеждност, всеобхватност и достоверност на финансовата документация и
информация;
• „Добро финансово управление”, т.е. спазване на изискването публичните
средства да се разходват и управляват икономично, ефективно и ефикасно;
•

Постигане на целите и прозрачност в дейността по ОП ”РЧР”;

• Осъществяване
бенефициентите;
•

на

ефективен

финансов

контрол

върху

дейността

на

Опазване на активите и информацията (документацията) по ОП „РЧР”;

• Предотвратяване, разкриване и коригиране на грешки, слабости и пропуски в
системите за финансов контрол при управлението на ОП “РЧР”;
• Осигуряване на своевременна и надеждна информация за вземане на правилни
управленски решения.
Договарящият орган извършва плащания към бенефициентите в следствие на
верификация и потвърждение на действително извършени разходи.
Верификацията на извършените разходи се осъществява административно
(проверка на финансовата документация) и чрез проверки „на място”.
Административната финансова верификация се осъществява на 4 нива:
•

Бенефициент;

•

Междинно звено (МЗ);

•

Управляващ орган (УО);

•

Сертифициращ орган (СО).

Верифицирането на разходите от Бенефициент, Междинно звено и Управляващ
орган е цялостен процес на наблюдение и контрол върху финансовия и физическия
напредък по проектите за проверка и потвърждаване на допустимостта на
извършени разходи (в съответствие на чл. 56 Регламент (ЕО) 1083/2006, чл. 48
Регламент (ЕО) 1828/2006, както и приложимото национално законодателство по
сключени договори, по смисъла на ПМС № 121 от 31.05.2007г.).
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2.2. Допустимост на разходите
Допустимостта на разходите се регламентира, съгласно чл. 56 от Регламент (ЕО)
1083/2006, чл. 48 от Регламент (ЕО) 1828/2006, чл. 11 от Регламент (ЕО) 1081/2006,
ПМС № 62 от 21.03.2007 г., ПМС № 180 от 27.07.07 г., ПМС № 236 от 27.09.07 г.,
указания от Министерство на финансите и други приложими нормативни актове.
Основните правила относно допустимостта на разходите по оперативните програми
са регламентирани в Постановление № 62 от 21.03.2007 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.
Детайлните правила за допустимост на разходите по ОП „РЧР” са определени в
Постановление на Министерския съвет № 180 от 27.07.2007 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за
финансовата рамка 2007 - 2013 г. Указания за прилагането на детайлизираните
правила за допустимост на разходите за всеки конкретен случай се посочват в
Насоките за кандидатстване, инструкции по съответната операция на Оперативната
програма, без да противоречат на Общностното и националното законодателство.
По отношение използване на възможностите за „кръстосано финансиране”,
предвидени в чл. 34, ал. 2 от Регламент (EO) № 1083/2006 и чл. 3, ал. 7 от Регламент
(EO) № 1081/2006, се прилага Постановление на Министерския съвет № 236 от
27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално
развитие.
За да бъдат допустими, разходите по настоящата Схема, трябва да отговарят
едновременно на следните условия:
1. Да са законосъобразни;
2. Да са извършени за дейности, определени и осъществени под отговорността на
Управляващия орган, съгласно критериите за избор на операции, одобрени от
Комитета за наблюдение на Оперативната програма;
3. 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 Постановление на Министерския съвет № 180 от 27.07.2007 г.;
4. Да са извършени въз основа на договор по смисъла на Постановление № 121 от
31.05.2007 г. на Министерския съвет;
5. 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;

75

BG051PO001-5.2.03

„За по-добро бъдеще на децата”

6. Да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента чрез
отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и да могат
да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;
7. Обществените поръчки/изборът на изпълнител да са извършени 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 на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския
съюз.
ВАЖНО!
За допустими се считат разходите, действително извършени след датата на
сключване на Договора за финансиране до изтичане срока на валидност на
Договора.
¾ Преки допустими разходи:
1. Разходите за възнаграждения за наетия персонал, консултанти, лектори,
обучители, консултантски услуги от лица за разработване на методологии,
процедури, инструкции и наръчници, нови практики, за дейности, пряко свързани с
изпълнението на Договора за финансиране, включително осигурителните вноски,
начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно
националното законодателство.
2. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на физически лица,
извършващи консултантски услуги, лектори, обучители, за дейности, пряко свързани
с изпълнението на Договора за финансиране. Стойността им се определя съгласно
Наредбата за командировките в страната. За целите на настоящата схема за
безвъзмездна финансова помощ разходите за нощувка на едно лице на нощ са
определени в размер на 60 лв. без ДДС.
Пътните разходи в този раздел следва да включват разходи за транспорт в страната
на лицата, наети за изпълнение на дейностите по проекта (т.е. лицата по т. 1.1.1 и
т.1.1.2.).
3. Разходи за материали, консумативи и други материални активи, необходими за
изпълнението на дейностите по Договора;
4. Разходи, които произтичат пряко от изискванията на Договора (разпространение
на информация, популяризиране на дейностите и др.), включително и разходите за
финансово обслужване на банковите сметки, специално разкрити за изпълнение на
проекта, съгласно ПМС 180 от 27.07.2007 г.
5. Разходи за изпълнители, съгласно ЗОП, НВМОП и ПМС 55 от 12.03.2007 г.
6. Разходи за одит (само за проекти с БФП над 200 000 лв. и не повече от 1 % от
стойността на безвъзмездната финансова помощ.
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¾ Специфични допустими разходи:
Допустими са разходите за амортизация на амортизируеми активи по чл. 5, ал. 2 от
ПМС 180 от 27.07.2007 г., собственост на Бенефициента и/или партньорите (където е
приложимо), пряко свързани с дейността по проекта, при условие, че активите не са
закупени дори частично с публична безвъзмездна помощ и са заложени в бюджета. За
да е допустим този разход е необходимо да бъде начислен в съответствие с
изискванията на националното законодателство и е признаваем до размера на
годишните данъчни амортизационни норми по категории активи съгласно Закона за
корпоративното подоходно облагане. Разходите се отнасят само за периода на
финансиране/съфинансиране на съответната операция/дейност.
При искане за плащане Бенефициентът следва да разработи и представи собствена
амортизационна политика, в която да посочи информация за възприетия подход
за:
а) класифициране на активите като дълготрайни материални и нематериални и като
амортизируеми и неамортизируеми;
б) определянето на срока на годност на амортизируемите активи;
в) определянето на остатъчната стойност на амортизируемите активи.
Бенефициентите разработват и утвърждават амортизационен план за всеки
амортизируем актив или за групи еднородни по вид и еднакви по стойност
амортизируеми активи. Планът съдържа следния минимален брой реквизити: дата на
придобиване; дата на въвеждане в експлоатация; полезен срок на годност; отчетна
стойност; остатъчна стойност; амортизационна сума; метод на амортизация;
амортизационна норма; годишна амортизационна квота; резерв от последващи
оценки; дата на извеждане от употреба; година на промяна на метода за амортизация
или на полезния срок на годност.
¾ Допустими непреки разходи
„Непреки разходи” съгласно Допълнителната разпоредба на ПМС 180/27.07.2007 г. са
разходите, които са косвено съотносими към дейностите по съответния проект и
участват с част от общата стойност на разхода, определена на постоянна ставка в
случаите, когато не е възможно точното определяне на частта на разходите,
съотносима към съответните дейности по проекта. Непреките разходи могат да
включват възнагражденията на персонала по администриране на проекта,
административните разходи за издръжка на офисите на проекта (режийни разходи,
консумативи и материали, наем и други), с изключение на помещенията, предвидени
за ползване от крайните потребители на дейностите по проекта и всички други
разходи, които не спомагат изпълнението на целите на проекта и не влияят върху
качеството на предоставяните услуги или дейности.
ВАЖНО!
Непреките разходи не могат да надвишават процента от преките допустими
разходи, заложен в бюджета. Този процент е строго индивидуален за всеки
договор.
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Недопустими разходи:
1. Възстановим данък добавена стойност;
2. Лихви по дългове;
3. Глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
4. Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на
документите за кандидатстване;
5. 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;
6. Разходи за закупуване на стоки втора употреба – за доставките, финансирани по
правилата на ОП “РЧР”;
7. Разходи по смисъла на чл.5, ал.1 на Постановление № 62 от 21.03.2007 г. на
Министерския съвет;
8. Разходи за софтуер/разработка на софтуер;
9. Разходи за стипендии по време на обучение;
10. Разходи за лизинг;
11. Разходи за лицензи и патенти ;
12. Разходи, които са платими от Националната здравно-осигурителна каса;
13. Разходи за закупуване на помощни средства, приспособления и съоръжения за
хора с увреждания, когато същите се предоставят по реда на действащото национално
законодателство.
14. Приносът в натура не е приложим към настоящата схема за безвъзмездна
финансова помощ.
¾ Други специфични допустими разходи
Съгласно чл. 8 на ПМС 180/27.07.2007 г. по настоящата Схема могат да се финансират
по допълващ начин следните дейности по правилата на Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР):
• преди стартиране на дейностите по реалното предоставяне на услугите да бъде
извършван ремонт и/или обновяване на помещенията, пряко свързани с конкретната
услуга;
• доставка на ново оборудване, пряко свързано с изпълнението на предвидените
дейности.
Разходи за закупуване на ново оборудване и/или строително-ремонтни дейности
и/или доставки са допустими, съгласно детайлните правила за допустимост на
разходите,
приложими
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентноспобността на българската икономика” в размер на не повече от 20 % от
размера на безвъзмездната финансова помощ.
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¾ Допустими разходи и максимална сума на безвъзмездната помощ
Максималната сума на безвъзмездната помощ е посочена в договора за безвъзмездна
финансова помощ.
Бюджетът е както приблизителна оценка на разходите, така и таван за
„допустимите разходи”. В резултат на това той става окончателен едва след
приключването на дейността и представянето на окончателните отчети (чл. 15 от
Общите условия).
ВАЖНО!
Всички разходи, декларирани за възстановяване по проектите са допустими, само
ако са извършени в съответствие с одобрените формуляр за кандидатстване
дейности и бюджет, неразделна част от договора за безвъзмездна финансова
помощ.
Независимо от действително направените разходи, общата сума на допустимите
разходи не може да надхвърля сумата, договорена в член 3.3. на договора за
безвъзмездна помощ.
Балансовото плащане се извършва в срок от 30 работни дни от датата на
верифицирането на финалния отчет по договора.
Формулата, по която се изчислява размерът на балансовото плащане е:

Размер на
балансово
плащане

=

Обща сума на
допустимите
разходи,
верифицирани
от ДО и УО и
сертифицирани
от СО

_

Сума на
авансовото
плащане

_

Сума на
междинни
плащания

2.3. Отчитане на разходите
Извършването на разходите се доказва със съответните разходооправдателни
документи, които дават възможност за прозрачно проследяване на плащането и
осигуряват адекватна одитна пътека. Допустимите преки и непреки разходи се
отчитат с разходооправдателни документи, предвидени със Закона за счетоводството
и указания на Министерство на финансите. При отчитането се прилагат действащите
в страната стандарти за счетоводна отчетност.
ВАЖНО!
МЗ извършва 100% административни проверки на документите, представени от
бенефициентите в съответствие с плащанията, които са извършени.
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Съгласно чл. 2, ал. 3 на ПМС 180 от 27.07.2007 г. за всички действително
извършени разходи бенефициентът трябва да представи на Договарящия орган
съответните разходооправдателни документи – фактури или други документи с
еквивалентна доказателствена стойност.
Фактурите за отчетените разходи са копия на оригиналните фактури. Копията на
фактурите са надлежно оторизирани (с печат, подпис и надпис „Вярно с
оригинала”). Оригиналните фактури и техните копия се подпечатват с печата на
Договарящия орган от съответния финансов експерт (главен счетоводител в РДСП).
Подпечатването се извършва на лицевата страна, при предаването/приемането
на/окончателния отчет в РДСП. След проверка и сравнение на копията на
фактурите с оригиналите, главния счетоводител в РДСП подпечатва оригиналите и
копията от лицевата страна с печата на Договарящия орган и в последствие връща
оригиналите на бенефициента.
ВАЖНО!
Разходите трябва да са осчетоводени от бенефициента, с когото Договарящия
орган извършва единствено финансово-разчетни, контролни и други операции,
свързани с финансирането, финансовото управление и отчитането на проекта. В
тази връзка всички разходи по проекта извършени от трети лица (партньори,
изпълнители), трябва да се префактурират на бенефициента.
В описателната част на всички фактури, с които се отчитат разходи по проекта,
задължително следва да бъде вписан текст „Разходът е направен по Договор
№................. (пълният номер на съответния договор)”. Задължение на
счетоводителя на проекта е да изисква вписването на посочения текст при
съставянето на фактурите. Наличието на оригиналните екземпляри на
първичните счетоводни документи се удостоверява при финансовия мониторинг
на проекта.
2.4. Съхранение на документацията
Срокът за съхранение на всички разхооправдателни документи и други документи с
доказателствена стойност, вкл. от страна на бенефициента, се съхраняват в сроковете,
указани в чл. 13 на ПМС №180/27.07.2007 г., който гласи:
„ (1) В съответствие с разпоредбите на чл. 90 от Регламент № 1083/2006 и без да се
накърняват специалните условия на чл. 100, параграф 1 от същия регламент, с
изключение на случаите за частично приключване съгласно изискванията на чл. 88,
документите с доказателствена стойност се съхраняват за срок от три години
след закриване на оперативната програма от Комисията.
(2) В случай че национален нормативен акт или нормативен акт на Общността
предвижда по-дълъг срок за съхранение на документи, се прилагат съответните
специфични разпоредби на националния нормативен акт или акта на Общността.”
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2.5. Третиране на данък добавена стойност
Третирането на данък добавена стойност се осъществява съгласно ПМС № 62 от
21.03.2007 г., ПМС № 180 от 27 юли 2007 г., Указание на Министерство на финансите
No 91-00-502 от 27.08.2007 г., както и други приложими нормативни актове.
Съгласно т. 5 от горецитираното указание, бенефициентите са отговорни за
администриране на процеса на определяне на данък върху добавена стойност като
допустим разход по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Постановление № 62 на Министерския съвет от 21.03.2007 г. въвежда понятието
"възстановим данък добавена стойност" и го определя като недопустим разход за
съфинансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
Бенефициентът определя начисления му данък върху добавена стойност по
получени стоки и услуги или извършени плащания в изпълнение на проекта в
следните две категории: възстановим и невъзстановим данък върху добавена
стойност.
Бенефициентът определя данък върху добавена стойност за възстановим по
смисъла § 1 от допълнителните разпоредби на Постановление № 62 на МС от
21.03.2007 г. (недопустим разход за финансиране от Оперативните програми) при
наличието едновременно на следните условия:
• Бенефициентът е регистрирано по Закона за данък върху добавена стойност
(ЗДДС) лице, с изключение на случаите, когато лицето е регистрирано по чл. 99 и чл.
100, ал. 2 по ЗДДС (регистрация при вътреобщностно придобиване);
• Доставчикът на стоките и услугите, необходими за изпълнението на проекта е
регистрирано по ЗДДС лице;
•

По отношение на стоките и услугите:

⇒ стоките и услугите, финансирани по Схемата, се използват за целите на
извършваните от регистрираното лице (бенефициент на безвъзмездна финансова
помощ) облагаеми доставки, за които съгласно чл. 69 от ЗДДС, лицето има право на
приспадане на данъчен кредит.
Или
⇒ регистрираното лице (бенефициент на безвъзмездна финансова помощ) има
право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки
или услуги, финансирани по схемата, които се използват както за извършване на
доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за
доставки или дейности, за които няма такова право. Данъкът за стоки и услуги,
финансирани по Оперативната програма, по отношение на който регистрираното
лице има право на частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 от ЗДДС, се счита за
възстановим данък върху добавена стойност до размера на частичния данъчен
кредит.
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Бенефициентът определя данък върху добавена стойност като невъзстановим
(допустим разход за финансиране от Оперативните програми), когато:
•

Бенефициентът не е регистриран по ЗДДС;

• Бенефициентът е регистрирано по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС (регистрация
при вътреобщностно придобиване);
• Бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от
посоченото в т. 12.2. на Указание 91-00-502/27.08.2007г. на МФ и стоките и услугите,
финансирани по Схемата, са предназначени за:
⇒ извършване на освободени доставки по глава четвърта по ЗДДС;
Или
⇒ безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на
лицето.
• Бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС и правото на приспадане на
данъчен кредит за получените стоки и услуги, финансирани по Оперативната
програма, не е налице на основание чл. 70, ал. 1, т. 4, 5 от същия закон.
ВАЖНО!
Бенефициент, който е заложил разходи за невъзстановим ДДС в одобрения
бюджет, включва в Искането за плащане към Договарящия орган
невъзстановимия данък върху добавена стойност за доставени стоки и услуги по
проекта, финансиран по Оперативната програма, като допустим за финансиране
разход.
Бенефициентът представя декларация пред Договарящия орган, че няма да
упражни правото си на данъчен кредит по чл. 74 или чл. 76 от ЗДДС за налични
активи и получени услуги, финансирани по Оперативната програма, преди
датата на регистрация по ЗДДС.
Бенефициентът води подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за
установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим данък върху добавена
стойност по конкретен договор.
С всяко Искане за плащане към Договарящия орган бенефициентът следва да
декларира своя статут на регистрирано или нерегистрирано лице по ЗДДС.
Регистрираните лица представят и копие, заверено вярно с оригинала, на
удостоверение за регистрация по чл. 104 от ЗДДС. При промяна на статута си по
ЗДДС, бенефициентът е длъжен да информира Договарящия орган в срок от 5
работни дни от промяната.
След писмено деклариране на обстоятелствата по т. 12.3.1., 12.3.2. и 12.4. от
Указание 91-00-502/27.08.2007г. на МФ, бенефициентът - регистрирано лице по
ЗДДС, включва в Искането за плащане към Договарящия орган, невъзстановим
данък върху добавена стойност за стоките и услугите, финансирани по
Оперативна програма. За включения в искането невъзстановим данък върху
добавена стойност, бенефициентът представя на Договарящия орган заверено
копие "вярно с оригинала" от дневника за покупки за съответните данъчни
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периоди по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, от които е видно, че не е ползвал данъчен
кредит.
Бенефициентът следва да поддържа и предоставя информация за размера на
невъзстановимия данък върху добавена стойност, който се включва като допустим
разход по проекта, посочвайки сумата в табличен вид, съгласно следната таблица:

№
1.

Период на отчета

Размер на ДДС, включен в допустимите
разходи по проект .......(име на
проекта)....към Искане за плащане....

1. отчетен период Фактура
№..../дата Фактура №..../дата
Фактура №..../дата Фактура
№..../дата Фактура №..../дата
..............................................

2.

2. отчетен период
Фактура №..../дата Фактура
№..../дата Фактура №..../дата
Фактура №..../дата Фактура
№..../дата
..............................................
..............................................
Общо
Потвърждавам, че подадената информация е вярна.
(Подпис на ръководителя на институцията)

(дата)

2.6. Верифициране на разходите от бенефициента
Верифицирането на разходите от Бенефициента е задължително условие за
сертифициране на разходите от Сертифициращия орган. Това е първи етап от
процеса на сертифициране и представлява процес на наблюдение и контрол
върху финансовия и физическия напредък по проектите за потвърждаване на
приемливостта на разходите за изпълнение на одобрения по Оперативната
програма проект.
Бенефициентът е длъжен:
- да гарантира, че съфинансираните продукти и услуги са доставени и че
декларираните от него разходи по проекта са действително извършени и са в
съответствие с националните и общностните правила;
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- да гарантира, че използва система за записване и съхраняване в компютъризирана
форма на счетоводните записи по проекта и че са правилни данните за
изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки,
одити и оценка;
- да гарантира, че поддържа или отделна счетоводна система, или адекватна
счетоводна аналитична сметка на ниво договор за всички сделки, отнасящи се до
проекта, без да се засягат националните счетоводни правила;
- да гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за
адекватно проследяване на документите, се съхраняват в съответствие с изискванията
на чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1828/2006) за
период от три години след закриването на програмата и/или за период от три
години след годината, през която е извършено частично закриване. Тези срокове се
прекъсват в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на
Европейската комисия;
- да гарантира при представяне на отчет за разходите, че всички отчети за разходи
по проекта включват общия размер на допустимите разходи в съответствие с
посочените в т.5.2.3. „Допустимост на разходите” от Настоящата глава, действително
платени от него при изпълнение на проекта и съответното публично участие, което е
платено или подлежи да бъде платено от него в съответствие с условията, уреждащи
публичното участие. (Съгласно чл.78 от Регламент /ЕО/ 1083/2006 г., платените от
бенефициентите разходи се оправдават с фактури с подпис и забележка „платено“
или със счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност);
- да носи цялостна отговорност за изпълнение на конкретен проект (включително и
за провежданите от него процедури за определяне на изпълнител), съфинансиран от
Структурните и Кохезионния фондове в рамките на Оперативната програма,
съгласно сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ,
приложимото национално и европейско законодателство и правилата на програмата;
- да верифицира разходите въз основа на фактури и/или други документи с
еквивалентна доказателствена стойност за доставка на оборудване, извършване на
строителни работи и/или предоставяне на услуги по проекта;
- да възстанови извършени разходи при констатиране на недопустимост или
несъответствие на извършването им с националното и на Общностното
законодателство;
- да изготвя периодични доклади за изпълнението на проекта (докладът трябва да
бъде придружен с копия на фактури и потвърждение за допустимостта на
извършените разходи) и подаването им към МЗ;
- да разкрива нередности и да ги докладва на текуща база пред МЗ като отговаря в
рамките на неговите задължения.
Спазването на тези изисквания подлежи на проверка от Договарящия орган.
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ВАЖНО!
Преди плащане бенефициентът извършва 100% документална проверка и
проверка на мястото на проекта за удостоверяване извършването на заявените за
плащане дейности, базирана на техническото задание и/или тръжното досие на
проекта и/или други приложими документи.
След извършената проверка бенефициентът извършва плащания по фактурите със
собствени средства/авансово финансиране, получено от Договарящия орган.
Въз основа на извършените проверки бенефициентът изготвя:
1. Междинен/ни или заключителен доклад и финансов отчет по образци Приложения 8 и 13 от настоящото Ръководство и Приложение VІІ към договора за
безвъзмездна финансова помощ, които отразяват реалния технически и физически
напредък и действително извършени разходи, съгласно подписания Договор.
2. Декларация за допустимите разходи – Приложение VІІ към договора за
безвъзмездна финансова помощ при подаване на междинен доклад или
заключителен доклад.
3. Искане за плащане по образец на Приложение V-1 към договора за безвъзмездна
финансова помощ.
4. Декларация за получаване на минимални помощи, съгласно Приложение 4
към настоящото Ръководство.
5. Доклад за външен одит на счетоводната документация по проекта, изготвен от
сертифициран одитор, посочен в договора, при спазване на изискванията на чл. 13.6
от Общите условия, в случаите, когато размерът на безвъзмездната финансова помощ
по т. 3.3. е на стойност над 200 000 лв.
6. Опис на разходнооправдателните документи, съгласно Приложение 9 от
настоящето Ръковдство.
Бенефициентът представя на Регионалния координатор на АСП горепосочените
документи по зададените образци в сроковете, определени от ДО.
С Декларацията за допустимите разходи бенефициентът декларира, че
административното, техническо и финансово изпълнение на сключения Договор е в
съответствие с приложимото законодателство и правилата на програмата. Съгласно
подписания Договор за безвъзмездна финансова помощ, писмените потвърждения,
които бенефициентът изпраща на Договарящия орган, имат за цел да се
декларира писмено изпълнението на следните обстоятелства:
- изборът на изпълнител е осъществен, съгласно изискванията на Закона за
обществените поръчки, НВМОП, ПМС № 55/12.03.2007г.;
- дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро
финансово управление;
-

одобреният проект се реализира с необходимите човешки ресурси;
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- искането за плащане включва допустими и действително извършени от
бенефициента разходи и се основава на фактури и/или документи с еквивалентна
доказателствена стойност, които се съхраняват при бенефициента;
- напредъкът на проекта, в това число финансов и физически, е проверен от
бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на
проекта;
- -извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и
при поискване са на разположение на националните и европейските контролни
органи;
- при извършени одити и/или проверки не са констатирани слабости и пропуски
при управлението на одобрения проект или ако са констатирани такива, е поет
ангажимент за тяхното отстраняване, включително одобрен график с корективни
мерки и др.
Спазването на тези изисквания подлежи на проверка от Договарящия орган.
2.6.1. Счетоводна отчетност
За да осигури необходимите данни и отчетност към МЗ, бенефициентът трябва да
осигури адекватна счетоводна система на ниво договор. Това включва поддържането
(архивирането) на финансови данни, действителни документи и отчети в
съответствие с изискванията на чл. 60d от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
Бенефициентите или други звена, участващи в изпълнението на проектите, следва да
поддържат адекватна счетоводна аналитичност в рамките на съществуващата
счетоводна система на бенефициента за всички свързани с тези проекти транзакции.
Счетоводните записвания, класификацията и осчетоводяваните данни трябва да са
вярно и точно отразени в счетоводната система.
Счетоводителят на бенефициента има прякото задължение да регистрира
своевременно счетоводните операции в съответствие с приложимото
законодателство/стандарти и настоящите указания.
Файлирането и съхранението на документите да е в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводство и чл.90 от регламента (ЕО) № 1083/2006, който срок на
съхранение е по дълъг.
В случаите когато бенефициентът не е бюджетно предприятие и избраната по
договора схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава да открие и
поддържа отделна банкова сметка само за нуждите на проекта като гарантира, че
генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и че
информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и
проследяване на разходите до и в счетоводните му системи. Счетоводните отчети
трябва да съдържат данни за натрупаните лихви върху средствата, изплатени от
Договарящия орган.
По отношение на бюджетните предприятия са приложими изискванията,
съгласно Указания на Министерство на финансите ДДС № 07/04.04.2008 г. и ДДС
№ 08/04.04.2008 г.
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Спазването на тези изисквания, подлежи на проверка от МЗ Договарящия орган.
2.6.2. Задължение за предоставяне на финансови доклади
Бенефициентът се задължава да изготвя междинни доклади и заключителен доклад.
Тези доклади се състоят от техническа част и финансова част и се изготвят, съгласно
образеца по Приложения 8 и 13 към настоящото Ръководство и приложение VІІ
към договора. Те се отнасят до проекта като цяло, без оглед на това каква част от него
е финансирана чрез безвъзмездна финансова помощ. Докладите трябва да съдържат
пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към
доклада се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с копия
на всички разходи, направени през периода, за който се отнася доклада, с
информация за наименованието, размера, номер и дата, съответното перо в бюджета
на проекта и посочване на разходооправдателния документ. Доказателствата за
прехвърляне на собствеността, предвидени в член 7. от общите условия на договора
се прилагат към заключителния доклад.
Междинни доклади се представят заедно с всяко искане за междинно плащане. С
междинните и окончателните доклади се изпраща и декларация за допустимост на
разходите.
Заключителният доклад се изпраща до два месеца след изтичане на срока на
изпълнение на дейностите по проекта.
Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в докладите (междинни и
заключителен), отговарят на тези в счетоводната система и документация и са
налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията.
Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по
начин, който улеснява проверката, а бенефициентът следва да уведоми
Договарящия орган за точното им местонахождение.
2.6.3. Верификация и извършване на плащания
Договарящият орган извършва плащанията в лева в съответствие с предвиденото в
чл. 4 от на договора и след извършване на верификация.
Сумите, изплащани от Договарящия орган, се превеждат в банкова сметка на
бенефициента по проекта, посочена във формуляра за финансова идентификация
съгласно Приложение V-2 към договора.
Всички доклади и документи, представляващи основание за плащане се считат за
одобрени, ако Договарящият орган не изпрати писмен отговор до бенефициента,
придружен с необходимите документи в срок от 60 работни дни от получаването им.
Договарящият орган извършва междинни плащания на стойност, равна
стойността на верифицираните от Управляващия орган разходи, в срок от
работни дни от датата на верифицирането и при представено искане
междинно плащане по образец (Приложение V-1) – Искане за плащане
договор за безвъзмездна финансова помощ.

на
30
за
по
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След одобрението на заключителния доклад от страна на Договарящия орган,
в съответствие с чл. 2.4. от Общите условия, придружен с искане за плащане на
остатъка, подадено в съответствие с образеца в Приложение V-1 към договора,
Договарящият орган извършва окончателно плащане на стойност, равна на
стойността на верифицираните от Управляващия орган разходи, в срок от 30
работни дни от датата на верифицирането.
Сроковете от 30 работни дни за извършване на плащанията, предвидени в член 4 от
договора, изтичат в деня на нареждането на банковата сметка на Договарящия орган
по банковата сметка на бенефициента. Без да се накърнява правилото на член 11.7 от
Общите условия, Договарящият орган има право да спре този срок, като уведоми
бенефициента, че искането за извършване на плащане е неприемливо поради факта,
че заявената сума е не дължима или поради това, че не са представени подходящи
разходооправдателни документи или защото намира за необходимо да
предприеме допълнителни проверки, вкл. проверки на място, за да се увери, че
посочените разходи са допустими. Срокът за плащане започва да тече отново от
датата, на която е регистрирано правилно съставено искане за извършване на
плащане.
В рамките на срока по чл. 14.6, във връзка с чл. 14.4 от Общите условия към договора,
когато извършени и верифицирани от бенефициента разходи в последствие бъдат
признати за недопустими от Сертифициращ, Одитиращ или друг контролиращ
орган, същите подлежат на възстановяване от страна на бенефициента. За целите на
верификацията от страна на бенефициента, същият подава декларация за
допустимост на разходите при представяне на междинен и/или заключителен отчет
заедно с искането за възстановяване на средства.
Съгласно чл. 13.2. от Общите условия, Договарящият орган може да спре срока за
одобряване на даден доклад, като уведоми бенефициента, че докладът не може да
бъде одобрен и намира за необходимо да извърши допълнителни проверки. В такива
случаи Договарящият орган може да изиска разяснения, поправки или
допълнителна информация, които трябва да бъдат представени в срок от 5 работни
дни от получаване на искането от страна на бенефициента. Срокът започва да тече
отново от датата, на която е получена изискваната информация.
Всички лихви по банковата сметка на бенефициента, посочена във формуляра за
финансовата идентификация или евентуални приходи и/или други печалби по
смисъла на чл. 15.2. от Общите условия, генерирани по време на изпълнението на
проекта, натрупани върху средства, изплатени от Договарящия орган на
бенефициента, се описват в приложение ІІІ-2 - Източници на финансиране и се
приспадат от последващо плащане до размера на дължимата сума или се
възстановяват на Договарящия орган в случаите, когато ги надхвърлят.
2.7. Верифициране на разходите от Договарящия орган. Финансови проверки.
Договарящият орган отговаря за верифициране на разходите, извършени от
бенефициентите по настоящата Схема.

88

BG051PO001-5.2.03

„За по-добро бъдеще на децата”

ВАЖНО!
Процедурите по финансова проверка на документацията на бенефициентите,
извършвани от Договарящия орган включват „двойна проверка” на документи
на 100% от исканията за плащане и верификация на извършените разходи от
бенефициентите, както и задължителни проверки на място.
Съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 проверките, които следва да
извърши Договарящия орган съгласно член 60 б) от Регламент (ЕО) № 1083/2006,
включват административните, финансовите, техническите и физическите
аспекти на операциите.
Проверките следва да гарантират действително извършените декларирани разходи,
действителната доставка на съответните стоки или услуги, точността на заявленията
за покриване на разходите, представени от бенефициента и съответствието на
операциите и разходите с общностните и националните правила. Проверките
включват и процедури, предназначени за избягване на двойното финансиране на
разходите от други програми на Общността или от национални програми и за други
програмни периоди, както и за спазването на правилото за минималната помощ
(правилото „de minimis”).
Проверките, които се извършват от ДО обхващат следните процедури:
а) административни проверки по отношение на всяко
възстановяване на средства, представено от бенефициентите;
б)

заявление

за

проверките на място на отделните операции.

Проверките на място се извършват от Главните счетоводители в РДСП при всяко
подадено ИП за междинно и окончателно плащане. Проверките на място могат
да се извършват и от финансови експерти от сектор „Финансов контрол на
Европейските фондове” в дирекция „Финансово-стопански дейности и
управление на собствеността” в ДО и Управляващия орган.
Договарящият орган определя вида и броя на проверките по начин, по който да
получи разумна увереност по отношение на законосъобразността и
правомерността на транзакциите, свързани с извършените разходи по проектите.
2.7.1. Структури и отговорности по верификацията в Договарящия орган
Финансовият контрол в частта за финансови проверки и верификация на
разходите в Договарящия орган се осъществява от сектор „Финансов контрол на
Европейските фондове” в дирекция „Финансово-стопански дейности и
управление на собствеността” и главните счетоводители в Регионалните
дирекции за социално подпомагане.
¾ Процедурата по верификация включва:
- Финансов контрол в частта финансова проверка и потвърждение на разходите
за авансово, междинни и балансово плащания по Договора;
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- Текущи проверки (административни проверки, проверки на място) на
финансовото изпълнение на Договора.
Процесът на верификация на извършените разходи може да бъде илюстриран по
следния начин:
Управляващ орган

Договарящ орган
Агенция за социално
подпомагане-ЦУ,
сектор «ФКЕФ»

- извършва последваща 100% верификация на подадените
от бенефициентите искане за плащане, доклади,
придружаващите го документи, извършва задължителни
проверки на място и ги обобщава на ниво приоритетна ос и
представя на УО заедно с Доклад по сертификация и
Декларация за допустимите разходи.

Договарящ орган
Регионална дирекция
за социално
подпомагане

- извършва 100% верификация на подадените от
бенефициентите
искания
за
плащане,
доклади,
придружаващите го документи, извършва задължителни
проверки на място и ги представя на АСП-ЦУ.

Бенефициент

- подава в РДСП на РК искане за плащане и доклад за
технически и финансов напредък по индивидуалния
договор след 100% верификация на първични документи.

Отговорности на финансовите експерти на Договарящия орган:
¾ Регионален финансов експерт /Главен счетоводител в РДСП/ – извършва
проверка за действителност и допустимост на разходите, посочени в искането за
плащане. Финансовите проверки за верифициране на разходите от главните
счетоводители в РДСП включват: 100 % документална проверка на всички
представени от бенефициентите документи и задължителни проверки „на място”
при бенефициентите и/или на мястото на проекта при всяко подадено ИП за
междинно и/или окончателно плащане.
¾ Сектор “Финансов контрол на европейските фондове”:
- извършва предварителния, текущ и последващ финансов контрол на средствата по
ОП РЧР, съгласно изискванията на българското законодателство и приложимите
актове на Европейския съюз.
- oсъществява втора проверка (100% удостоверяване) на искането за плащане и
придружаващите го документи, представени от главния счетоводител в РДСП.
- oтговаря за натрупване на информация за разходите, представени
бенефициентите и за удостоверяване на тези разходи в съответния период.

от
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Основни функции на сектора са: финансов контрол, финансова проверка и
потвърждение на разходите за авансово, междинни и окончателно плащания,
извършвани от бенефициенти по договори, сключени по ОП „РЧР”, текущи
проверки на финансовото изпълнение на договори, сключени по ОП „РЧР”,
включително и проверки на място и др.
Финансовите проверки за верифициране на разходите от сектор “ФКЕФ”
включват и задължителни проверки „на място” при бенефициентите и/или на
мястото на проекта, определени въз основа на извадка или при получен сигнал за
нередности.
2.7.2. Процес на верифициране на разходите от Договарящия орган
¾ Верификация при подаване на искане за извършване на авансови плащания:
На база сключени договори с включени клаузи за авансово плащане и други
съпътстващи приложими документи, бенефициентът може да подаде в
съответната РДСП на Договарящия орган на вниманието на Главния
счетоводител искане за авансово плащане съгласно подписания Договор.
Координатите на Регионалните дирекции за социално подпомагане са поместени на
страницата на Агенция за социално подпомагане: http://www.asp.government.bg/
Бенефициентът може да поиска от Договарящия орган извършване на авансово
плащане при следните условия:
1. При договори за безвъзмездно финансиране на стойност по-малка или равна на
200 000 лв. - до 20 % от сумата, посочена в член 3.3. от договора, в срок от 30 работни
дни от датата на получаване от страна на Договарящия орган на:
-

копие от подписания от двете страни договор;

- запис на заповед (приложимо е когато бенефициентът не е бюджетно
предприятие);
-

финансова идентификация (Приложение V-2 към Договора);

-

декларация, относно статута по ЗДДС,

-

актуална декларация за получаване на минимални помощи (ако е приложимо).

2. При договори за безвъзмездно финансиране на стойност по-голяма от 200 000 лв. до 20 % от сумата, посочена в член 3.3. от договора, в срок от 30 работни дни от
датата на получаване от страна на Договарящия орган на:
-

копие от подписания от двете страни договор;

- банкова гаранция по образец на банката за стойността на аванса в полза на
Договарящия орган (приложимо е когато бенефициентът не е бюджетно
предприятие);
-

финансова идентификация (Приложение V-2 към Договора);

-

декларация, относно статута по ЗДДС;

-

актуална декларация за получаване на минимални помощи (ако е приложимо).
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Искането за авансово плащане се изготвя в съответствие с образеца, приложен към
договора (Приложение V-1 – Искане за плащане по договор за безвъзмездна
финансова помощ.)
Копието на подписания от двете страни договор включва :
♦ договора за безвъзмездна финансова помощ;
♦ Приложение III – 1 Бюджет на проекта;
♦ Приложение III – 2 Източници на финансиране;
♦ Приложение ІІІ – 3 Количествено-стойностна сметка за СМР по стопански начин
(формат Еxcel) (ако е приложимо);
♦ Приложение ІІІ – 4 Остойностени технически спецификации (формат Еxcel) (ако е
приложимо);
♦ Приложение ІІІ-5 Количествено-стойностна сметка за СМР чрез възлагане на
изпълнител (формат Еxcel) (ако е приложимо);
♦ Приложение V-2 Формуляр за финансова идентификация.
В случаите, в които бенефициентът не е бюджетно предприятие и безвъзмездното
финансиране е на стойност по-малка или равна на 200 000 лв., при заявяване на
искане на средства за авансово плащане, следва да се представи Запис на заповед в
полза на Агенция за социално подпомагане по образец, приложен към договора
(Приложение ХІV – Запис на заповед).
Записът на заповед е за стойността на аванса в полза на Договарящия орган. Издава
се от представляващото/ите или едно от представляващите бенефициента лица,
съгласно акта за регистрация на юридическото лице, придружен с решение на
колективния орган (когато е приложимо).
Записът на заповед трябва да има нотариална заверка на подписа на издателя.
Падежът на паричното задължение е на предявяване.
Място на плащане е: гр. София - Агенция за социално подпомагане, банкова/и
сметка/и
IBAN BG09 BNBG 9661 3200 1974 01
BIC: BNBGBGSD
в Банка БНБ – Централно управление
В случаите, в които бенефициентът не е бюджетно предприятие и безвъзмездното
финансиране е на стойност над 200 000 лв., при заявяване на искане на средства за
авансово плащане, следва да се представи банкова гаранция по образец на банката
за стойността на аванса в полза на Договарящия орган. Банковата гаранция се
освобождава не по-рано от извършване на последното сертифициране на разходи по
договора, за което Договарящият орган уведомява банката–издател при поискване от
страна на бенефициента.
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Финансовата идентификация се изготвя съгласно Приложение V-2 към Договора и
се подписва от титуляра на сметката и се подпечатва с печата на организацията.
Регионалният финансов експерт (Главният счетоводител в РДСП) проверява
искането за авансово плащане, всички задължителни реквизити и правилното му
попълване. В случай на открити несъответствия връща на бенефициента съответния
документ за корекция.
Финансовият експерт от сектор ”ФКЕФ” извършва цялостна „втора проверка” на
подаденото искане за авансово плащане. В случай на установени несъответствия,
финансовият експерт връща искането за плащане за коригиране.
След извършване на всички приложими проверки ИП и придужаващите го
документи се предават на УО, в указаните срокове съгласно ДНФ № 01/10.03.2009г..
¾ Верификация при подаване на искане за извършване на междинни и
окончателни плащания:
Процесът на верифициране, който се осъществява от Договарящия орган, се
основава на получените от бенефициента документи, включително извършените
проверки, в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
Исканията за верифициране на разходи и плащания се подкрепят с представяне на
междинни и окончателни доклади в съответствие с член 2.4. и член 2.5. на
Приложение I – Общи условия от Договора.
Договарящият орган прави междинни и окончателни плащания на базата на
действително
извършени
разходи
и
след
представяне
на
първични
разходооправдателни документи.
Бенефициентът представя на РК в съответната РДСП на Договарящия орган
доклади за техническия и финансов напредък по проекта, съгласно образци в
Договора: искане за междинно/окончателно плащане (ИС) - Приложение V-1 от
Договора за безвъзмездна финансова помощ и други изискуеми документи на
база реално извършени разходи, включени в междинен/заключителен
технически и финансов доклад и декларация на допустимите разходи
(Приложения 8 и 13 към настоящото Ръководство и Приложение VІІ от Договора
за безвъзмездна финансова помощ ).
Финансовите проверки за верифициране на разходите от МЗ включват: двойна 100%
документална проверка на всички представени от бенефициентите документи и
задължителни проверки „на място” при бенефициентите и/или на мястото на
проекта.
Регионалният финансов експерт (Главният счетоводител в РДСП) проверява
искането за междинно/окончателно плащане и придружаващите ги документи
(декларации, доклади, описи и др.), всички задължителни реквизити и
правилното им попълване и верифицира извършените от бенефициента
разходи. Извършената проверка на документи покрива на 100% от исканията за
плащане и придружаващите го документи и 100% верификация на извършените
разходи от бенефициента, както и извършва задължителни проверки “на място”.
В случай на открити несъответствия, Главният счетоводител в РДСП връща на
бенефициента съответните документи за корекция. Връщането на документите
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става с писмо, като задължително се посочва, че в срок от 3 работни дни е
необходимо да се изпрати коригираното искане за плащане.
Финансовият експерт на централно ниво от сектор “ФКЕФ” извършва „втора
проверка” на документи на 100% от исканията за плащане и 100% верификация на
извършените разходи от бенефициента и проверява Доклада за верификация на
разходите и декларацията за допустимите разходи, дали са попълнени правилно,
дали всички задължителни предходни проверки са извършени, наличността на
всички необходими подписи, попълнени листове за проверка и други приложими
документи. В случай на установени несъответствия, финансовият експерт връща
искането за плащане и придружаващите го документи за коригиране на главния
счетоводител от РДСП, като задължително поставя срок в работни дни.
При необходимост сектор “ФКЕФ” може да извърши и допълнителни проверки “на
място”.
След извършване на всички приложими проверки, ИП и придружаващите го
документи се предават на УО, в срок съгласно ДНФ 1/10.03.2009 г.
2.7.3. Финансови проверки и верификации на място на отделните проекти,
извършвани от Договарящия орган
Финансовите проверки и верификациите на място покриват административните,
финансовите и техническите аспекти на проекта; физическото изпълнение и мерките
за информиране и публичност. Те се извършват регулярно от регионалните
финансови експерти при всяко подадено ИС за междинно и окончателно плащане.
Договарящият орган на централно управление извършва финансови проверки и
верификации „на място” на извадков принцип на база на методология, основана на
оценка на риска и/или представителна извадка.
Проверките на място включват следните елементи: административна проверка
(проверка за законосъобразност на актовете, процедурата на двойния подпис и др.),
финансова проверка и физическа проверка.
В Договарящия орган проверките на място се извършват от:
• сектор „ФКЕФ” (самостоятелно или с Главните счетоводители в РДСП или
Регионалните координатори)
•

регионалните координатори или главните счетоводители в РДСП;

•

регионалните координатори;

•

главните счетоводители в РДСП;

•

Дирекция „Вътрешен одит”.

Всички дейности и/или разходи по проектите трябва да бъдат верифицирани
място, независимо от резултатите на оценка на риска. Броят и резултатите
проектите, предмет на потвърждаване на място, трябва да предоставят
Договарящия орган достатъчна сигурност за законността и правилността
изпълнените операции и свързаните с тях разходи.

на
от
на
на
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При спазване на изискванията на чл. 57 от Регламент (ЕО) № 1083/2006,
Договарящият орган извършва проверки след приключване на проектите, там където
е приложимо. В резултат на извършените проверки се изготвя доклад, който се
прилага към Доклада по верификация и се представя на УО.
При необходимост Договарящият орган извършва извънредни проверки „на
място” при бенефициент и/или на мястото на проекта.
Бенефициентът трябва да изпълни препоръките и съответните коригиращи действия
в резултат на проверките, извършени в рамките на срока, посочен в доклада. При
последваща планирана проверка Договарящият орган проследява изпълнението на
препоръките, направени в резултат от проверките „на място”, извършени в
предходен период.
В определени случаи УО си запазва правото самостоятелно да извършва проверки на
място.
¾ Цел на финансовите проверки на място:
Финансовите проверки представляват текущо и систематично набиране и анализ
на информация (доказателства) за финансовото изпълнение на дейностите по
проекта, която се използва за управление, контрол и вземане на решение.
Дейността по финансовите проверки позволява да се направи оценка на това дали
планираните и одобрени по проекта разходи съответстват на предвидените в
бюджета. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и
да се предприемат съответните коригиращи действия.
Финансовите проверки са неразделна част от общия мониторинг на проекта и имат
за цел:
• Наблюдаване за спазването на изискванията на общностното и българското
законодателство и на договора за финансиране;
• Проверка на съответствието между осъществените дейности и извършени
разходи;
• Преглед на изпълнението на бюджета и на съответствието между обемите и вида
на договорените и извършени разходи;
•

Подпомагане на процеса на финансово управление на проекта;

•

Проследяване на финансовата отчетност по финансирания проект ;

• Проверка на стриктното спазване на правилата и процедурите на настоящото
практическо ръководство и другите нормативни разпоредби на общностното и
националното законодателство;
• Предоставяне на регулярна и точна информация относно разходите и приходите
по проектите;
• Потвърждаване на връзката между подадените доклади и информация и реално
извършените разходи по проекта (проверка на коректността, валидността и
надеждността на представената в докладите информация);
95

BG051PO001-5.2.03

„За по-добро бъдеще на децата”

• Проверка на използването на финансовите ресурси за получаване на упоменатите
резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта и резултатите;
• Получаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и
трудности при изпълнението на проекта и препоръчване на корективни мерки;
• Улесняване вземането на решения от екипите за управление на проекта чрез
предложения, препоръки и корективни мерки;
• Предоставяне на помощ при изготвянето на изискваните финансови доклади чрез
предоставени модели;
• Проверка на използването на закупеното с финансиране по проекта оборудване в
съответствие с предвиденото в Договора;
• Подпомагане ръководителите на проекта да идентифицират потенциалните
пречки пред финансовото изпълнение на проекта и съгласуване на стратегии за
тяхното преодоляване;
• Проверка на съблюдаването на изискванията за публична визуализация на
проекта и средствата, съфинансирани по ЕСФ и/или ЕФРР.
¾ Видове финансови проверки на място:
• Редовни посещения на място – Те са основния инструмент за реализиране на
финансовия мониторинг. Извършват се от регионалните финансови експерти при
всяко подадено искане за междинно и окончателно плащане. Целта на тези
посещения е да се извършва преглед на извършените разходи, да се контролира
стриктността на управление на финансовия ресурс, спазването на правилата за
финансовата отчетност и задължителните процедури. Редовните посещения на
място осигуряват постоянното събиране на данни и информация и целят да
предоставят помощ на ръководството на проекта за гладкото изпълнение на
планираните разходи, в съответствие с целите на проекта и подписания Договор. По
време на редовните посещения на място бенефициентите имат възможност да
коментират с регионалния финансов експер (Главния счетоводител в РДСП) на
Договарящия орган финансовото изпълнение и отчетността по проекта, възможните
рискове и трудности и възможните решения.
•

Посещения за проверка на изпълнението на дадени препоръки;

•

Физически проверки:

- Проверки на закупеното оборудване: целта им е да се потвърди, че оборудването,
услугите и материалите са действително доставени и се използват на означените
обекти за предвидените цели в съответствие с клаузите на договора. Физическата
проверка се подготвя на база на анализ на бюджета на проекта с безвъзмездната
помощ и предвидените в проекта дейности.
Проверки на изплатените възнаграждения: целта на потвърждението на
изплатените възнаграждения е да се провери дали плащанията са извършени
съгласно договорните условия на персонала от екипа на проекта и за предотвратяване
на нередности във формата и размера на плащанията, както и за проверка дали
плащанията се извършват срещу определени задачи и задължения, извършени по
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проекта. Потвърждението се базира на проверки на ведомостта за заплатите и
листовете за отчитане на извършената работа и работното време.
• Проверки, свързани с проблеми (специални посещения) - специалните
посещения обикновено не се планират предварително. Те се инициират от
регионалните финансови експерти (Главните счетоводители в РДСП) или други
експерти на Договарящия орган, ангажирани с изпълнението и контрола по ОП
„РЧР” в случаите, когато е необходима допълнителна подкрепа или когато са
възникнали проблеми, които могат да попречат на ефективното финансово
изпълнение на проекта.
•

Проверки, основани на проверка въз основа на извадка.

¾ Проверките на място включват:
1. Проверка на техническата и финансова документация;
2. Проверки на място на извършените разходи;
3. Интервюта с персонала за управление на проекта;
4. Интервюта с потребителите на услугите;
5. Контрол върху процедурите за избор на изпълнител/обшествените поръчки,
съгласно ПМС 55/12.03.2007 г., ЗОП, НВМОП, проверка на целесъобразното
използване на оборудването или материалите, исканите хонорари, предоставянето на
услуги и завършването на строителни работи.
3. Финансова отчетност
3.1. Съдържание на финансовия отчет
Финансовият отчет представя всички разходи, направени по проекта и се състои от:
• Финансов отчет, който в табличен вид представя изпълнението на бюджета по
бюджетни раздели и пера, съгласно договорните условия. Спазването на зададения
формат е абсолютно задължително;
• Опис на платежните документи, съгласно Приложение 9 от настоящото
Ръководство, който да бъде изпратен по електронната поща на адрес
io1@asp.government.bg ;
•

Съпътстващи разходно оправдателни документи (приложения).

ВАЖНО!
Финалният финансов отчет се придружава задължително от Опис на платежните
документи, следващ стриктно структурата на конкретния проектен бюджет.
Описът на платежните документи се изготвя по приложения формуляр, който
отразява и идентифицира всички разходно оправдателни и други свързани с тях
документи (в т.ч. вид, номер и дата на документа), с които се отчитат извършените
разходи по всички бюджетни раздели, пера, подпера и т.н. Към Описа на
платежните документи се прилагат задължително подписани и подпечатани копия
на всички оригинални разходно оправдателни и други свързани с тях документи,
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които са обект на счетоводната дейност по проекта. Редовното попълване на Описа
на платежните документи се наблюдава от финансовите експерти – при подаване на
искане за плащане.
Описът на платежните документи се предоставя на оторизираните лица на
Договарящия орган при провеждането на финансовите проверки, както и при
поискване и се прилага задължително към финансовия отчет, но неговото попълване
е добре да започне веднага след стартирането на проекта и да се води регулярно,
като всеки платежен документ за направен разход се описва на отделен ред в
съответния бюджетен раздел, като се спазва формата на приложената таблица и
структурата на съответния проектен бюджет.
ВАЖНО!
1. Финансовият отчет и описът на платежните документи следва да бъдат
подписани от Ръководителя и счетоводителя на проекта и подпечатани с печата
на организацията –Бенефициент по Договора.
2. В случаите, когато в хода на изпълнението на проекта са настъпили промени в
договорения бюджет по пера и раздели и същите са одобрени от Договарящия
орган, отчетът е съгласно последната промяна.
Основните видове документи, които се изискват като приложения към финансовия
отчет са: разходно оправдателните документи (документите трябва да бъдат
подредени по бюджетни раздели и под-пера и според приложения опис). Тръжната
документация, съгласно ЗОП, НВМОП, ПМС 55/12.03.2007г. (ако е приложимо)
трябва да бъде приложена към фактурата и касовия бон/платежно нареждане за
плащане на съответната услуга, доставка или СМР.
Във всички документи за плащане трябва да бъде посочен № на съответния
договор за безвъзмездна финансова помощ.
3.2. Основни насоки при финансовото отчитане на средствата
Съобразно бюджетните раздели, основните видове документи, които се изискват
като приложения към финансовата отчетност по проектите са:
І. Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ
Бюджетен раздел
1. Разходи за трудови
и други
възнаграждения,
осигурителни
вноски, начислени за
сметка на
осигурителя

Необходими разходнооправдателни документи
♦ Сключени трудови и/или граждански договори;
♦ Издадени заповеди;
♦ Справка от ТД на НАП по чл. 62 за регистрация на
трудов договор;
♦ Ведомости за изплатени суми и/или сметки за
изплатени суми с подпис на лицето при плащане в брой
или приложени платежни нареждания за индивидуални
плащания при превод по банкова сметка;
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♦ Платежни
нареждания
за
внесени
данъци
осигуровки/за бюджетните организации-справки
поетите осиг. вноски;

и
за

♦ Банкови бордера;
♦ Разходни касови ордери;
♦ Документи за отчитане на присъствията и/или графици
за отработено време;
♦ Отчетен доклад от служителя за извършената работа;
♦ Протоколи за отчитане/приемане на извършена работа.
2. Разходи за
командировки
(пътни, дневни и
квартирни)

♦ Заповед за командировка, съгласно размерите на
Наредбата за командировки в страната/чужбина с
попълнени всички реквизити: дати, подписи, отчет и
заверка с печати, дати и подписи на посещаваните
места. Към нея се прилагат документи, удостоверяващи
съпътстващи разходи (фактури, касови бележки,
платежни нареждания, разходни ордери, билети,
разходни норми за гориво и др.).
♦ Пътни листове или пътни книжки, съдържащи всички
необходими реквизити и рекапитулация за изминатите
километри с изчислен разход, съгласно заповед за
разходна норма. В заповедта да е указан разхода на
използвания автомобил в населеното място и извън него
за летен и зимен период. Разходът на гориво следва да
съответства на производителя на МПС или оторизирана
за тази цел институция при спазване на Наредба №3 от
25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни
материали на автомобилите и мотоциклетите. В
случаите на командироване с личен автомобил се
изисква попълнена съответната информация.
♦ Разходни документи за гориво и смазочни материали;
♦ Билети, абонаментни карти и др., на които е отбелязана
датата, на която е пътувало лицето и цената;
♦ При отчитане на квартирни разходи задължително се
представя фактура за нощувка и получателят следва да е
командированото лице и датата на данъчното събитие
да е в съответствие с периода на командировката;
♦ Сметка за дължимите суми или авансов отчет, ако преди
заминаването е получен служебен аванс. Към тях се
прилагат документи, удостоверяващи съпътстващи
разходи
(фактури,
касови
бележки,
платежни
нареждания, разходни ордери, билети и др.). В случай
99

BG051PO001-5.2.03

„За по-добро бъдеще на децата”

на получен аванс се прилага и копие на документа, с
който е предоставен.
3. Материали,
консумативи и други
материални запаси
(където е
приложимо)

♦ Фактури за доставка;
♦ Подробни фактури + касова бележка и/или разходен
касов ордер/банково бордеро;
♦ В случаи на проведени процедури за избор на
изпълнител:
- Документи, удостоверяващи провеждането
тръжната процедура за избор на изпълнител;

на

- Договор със спечелилия търга изпълнител;
- Приемо-предавателни протоколи;
- Складова разписка за заприходяване на активите;
- Когато е закупено работно/предпазно облекло да се
приложи поименен списък на получилите облеклото.
4. Разходи за външни
услуги

♦ Подробни фактури + касова бележка и/или разходен
касов ордер/банково бордеро;
♦ Договор за наем за период отговарящ на периода на
действие на проекта. Не се допуска авансово плащане
на наема за целия период. Когато договорът е сключен
с физическо лице се прилага и документ, удостоверяващ
собствеността върху активите, които се отдават под
наем.
♦ Договор със спечелилия търга изпълнител;
♦ Приемо-предавателни протоколи между възложител и
изпълнител;
♦ Документ/и, удостоверяващ/и одобрението на ДО на
тръжната документация (когато е приложимо);
♦ Договори за наем на оборудване;
♦ При разходи за дейности, свързани с осигуряване на
публичност и визуализация не се допуска авансово
плащане. Разходът е допустим след извършване на
услугата. Да се представят единични бройки на плакати,
брошури, листовки и/или снимки на табели.
♦ Разходи за одит - този разход е допустим до 1 % от
безвъзмездната финансова помощ за проекти над 200 000
лв. Прилагат се:
– Договор с приложен сертификат на одитора;
– Фактура с документ, удостоверяващ плащането;
– Копие от доклада на одитора.
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5.
Разходи
за
амортизация
на
амортизируеми
активи -съгласно чл.
5, ал.2 от ПМС
180/27.07.2007 г.

Бенефициентите
разработват
и
утвърждават
амортизационен план, който съдържа следния минимален
брой реквизити: дата на придобиване; дата на въвеждане в
експлоатация; полезен срок на годност; отчетна стойност;
остатъчна стойност; амортизационна сума; метод на
амортизация;
амортизационна
норма;
годишна
амортизационна квота; резерв от последващи оценки; дата
на извеждане от употреба; година на промяна на метода за
амортизация или на полезния срок на годност.

6. Други преки
разходи,
некласифицирани в
раздели от 1 до 5 на
бюджета

Отчитат се с:
♦ Договори;
♦ Фактури;
♦ Банкови бордера ;
♦ Разходни касови ордери;
♦ Други за конкретните случаи.

7. Непреки разходи
по чл. 4 ал. 5 от ПМС
180/27.07.2007 г. – до
15% от преките
допустими разходи.
Точният процент на
непреките разходи е
посочен в бюджета и
е различен за всеки
един от
бенефициентите. По
време на
изпълнение и
отчитане следва да
се спазва този
процент.

Отчитат се с:

8. Невъзстановим
данък добавена
стойност- допустим
по отношение на
разходи, извършени
по правилата на
ЕСФ

Тук се отчитат разходите за невъзстановим данък добавена
стойност – допустим разход (в случаите когато същият не
може да бъде възстановен).

♦ Договори;
♦ Фактури;
♦ Банкови бордера;
♦ Разходни касови ордери.

II. Група Б – допустими разходи по правилата на ЕФРР - максимално допустим
процент до 20 % от БФП (размерът на средствата по правилата на ЕФРР – група Б от
бюджета и съответният им процент от БФП са различни за всеки един от
договорите).
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9. Строително и/или
монтажни работи

В този раздел се отчитат средствата за строително и/или
монтажни работи по стопански начин или чрез възлагане
на изпълнител. В бюджета към договора е посочено какъв
тип ремонт ще се извършва – основен или текущ.
Отчитат се с:
♦ Договори;
♦ Фактури;
♦ Технически спецификации;
♦ Банкови бордера;
♦ Разходни касови ордери;
♦ Други за конкретните случаи;

10. Придобиване на В този раздел се отчитат средствата необходими за
дълготрайни
придобиването на компютри и хардуер, оборудване,
материални активи
машини, съоръжения и други дълготрайни материални
активи.
Отчитат се с:
♦ Договори;
♦ Фактури;
♦ Технически спецификации;
♦ Банкови бордера;
♦ Разходни касови ордери;
♦ Приемо-предавателни протоколи;
♦ Складови разписки;
♦ Протокол за удостоверяване наличието на закупено
оборудване.
11. Други преки
допустими разходи
по ЕФРР

Тук се отчитат разходите за застраховка на оборудването,
закупено със средства на проекта (в случай, че единичната
стойност на оборудването и дълготрайните активи,
закупени или придобити по проекта, надхвърля 5 000 лева
без ДДС) и други разходи, които са пряко обвързани с
изпълнението на дейностите по правилата на ЕФФР, които
не могат да се опишат в т. 10 и т. 11.
Отчитат се с:
♦ Договори;
♦ Фактури;
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♦ Банкови бордера ;
♦ Разходни касови ордери;
♦ Други за конкретните случаи.
12.
Невъзстановим
данък
добавена
стойност - допустим
по отношение на
разходи, извършени
по правилата на
ЕФРР (за т. 10, 11 и
12).

Тук се отчитат разходите за невъзстановим данък добавена
стойност (в случаите когато същият не може да бъде
възстановен). Попълва се таблицата зададена в т. 2.5 от
настоящото Ръководство.

3.3. Допълнителни насоки при финансово отчитане на договори за безвъзмездна
помощ
- Да се прилагат отделни платежни нареждания за осигуровки, от които да става
ясно за кои служители се отнасят. За избягване на допускането на грешки при
изчисляването на осигурителните вноски, поради варирането в различните години
на някои проценти за задължителните осигурителни вноски, се препоръчва на
водещите счетоводството на проектите да актуализират своевременно
осигуровките на лицата по трудови и граждански договори съгласно действащите
за периода указания на Изпълнителния директор на НАП.
-

Да се прилагат РКО, когото е необходимо;

- При отчитането на договори (за обучение, граждански и трудови) да се отчитат
присъствията (за които следва да се прилагат списъци);
- Да се прилагат фактури с платежен документ – касов бон или платежно
нареждане;
-

При отчитането на дневни разходи да се прилага Заповед за командировка;

- При отчитането на пътни разходи, освен с фактура за гориво (да се прилага пътен
лист или изчисление на разхода в заповедта за командировка);
-

Да се спазват мерните единици, заложени в бюджета;

- Да се спазват изискванията за възлагане на изпълнител, съгласно ПМС
55/12.03.2007г., ЗОП и НВМОП;
-

Да се прилагат четливи копия от документи;

- В преките разходи (раздели от 1 до 6) да не се включват разходи на екипа за
управление на проекта. Същите трябва да се отнасят към непреките разходи;
При отчитане на телефон/факс, електричество/отопление, поддръжка, за които
няма отделни измерватели уреди е необходимо да се приложи методология, по която
са изчислени разходите само за нуждите на проекта.
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Например:
1.

Изчислява се каква е площта /кубатурата на цялата сграда;

2. Изчислява се каква площта/кубатурата на помещението, което се използва за
нуждите на проекта и какъв процент/коефициент представлява то от цялата сграда;
3. Изчислява се колко време/часове се използва помещението в денонощието за
нуждите на проекта;
4. Съобразно получения процент/коефициент на помещението от цялата сграда и
времето, в което то се използва за проекта се изчислява действителния разход, който
трябва да бъде изплатен от проекта.
5. При отчитане на телефон/факс, независимо дали телефона е общ или открит
само за нуждите на проекта се представят разпечатки и се доказва кои от
телефонните разходи са свързани с изпълнението на проекта.
ВАЖНО!
Бенефициентът трябва да спазва хронологичния ред на подреждането на
документацията при представянето на финансовите отчети, съгласно Приложение
16 от Настоящото Ръководство.
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