
 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 

 

№ BG05SFOP001-2.025-0150-С01  

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩА МИНИМАЛНА ПОМОЩ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/20131 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 

 

ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ 

ПОДБОР 

„ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

№ НА ПРОЕКТА (ОТ ИСУН): BG05SFOP001-2.025-0150 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: 

Повишаване на гражданското участие в местни 

политики и дейности по енергийната ефективност в 

община Рила 

БЕНЕФИЦИЕНТ: 
Сдружение „Асоциация на българските градове и 

региони“ 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА 

ПРОЕКТА: 
58 307,04 лв. 

ПРИОРИТЕТНА ОС НА ОПДУ: 

Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското общество 

и бизнеса“ 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТА: 

12 месеца, считано от датата на сключване на 

административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

  

                                                 
1
 Регламент (ЕС) № 1407/20131 на Комисията от 18 декември 2013 относно прилагане на членове 107 и 108 

от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L 352, 24.12.2013 г.) 

 



На основание чл. 24, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 и 3 от Закона за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове (посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 

27.05.2022 г.) (ЗУСЕСИФ) и във връзка с оценителен доклад от 26.05.2022 г. по 

Процедура BG05SFOP001-2.025, одобрен на 26.05.2022 г. от ръководителя на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), 

между:  

Ирена Димова Първанова, директор на дирекция „Добро управление“ в 

администрацията на Министерския съвет, в качеството й на ръководител на УО на 

ОПДУ, на основание чл. 9, ал. 5 от ЗУСЕСИФ и Заповед № Р-16 на министър-

председателя от 2022 г., от една страна, 

и  

Сдружение „Асоциация на българските градове и региони“, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18, ЕИК 131304276, 

представлявано от Ергин Мюмюн Емин, в качеството му на председател на 

Управителния съвет на сдружението, наричано по-нататък за целите на този договор 

„Бенефициент”, от друга страна, 

 

се сключи този договор за следното: 

 

1. Ръководителят на УО на ОПДУ предоставя на Бенефициента безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) по ОПДУ за изпълнението на Проект № BG05SFOP001-2.025-

0150, с наименование „Повишаване на гражданското участие в местни политики и 

дейности по енергийната ефективност в община Рила“ (наричан по-нататък „проекта“), 

а Бенефициентът се задължава да изпълни проекта, съгласно Приложения 1 и 4 към 

договора, при спазване на изискванията и условията на Насоките за кандидатстване по 

процедурата, правото на Европейския съюз (ЕС) и националното законодателство. 

2. При изпълнението на проекта Бенефициентът се задължава да спазва условията 

на този договор и Условията за изпълнение на проекти по процедурата2 (Условията за 

изпълнение – Приложение 2) – неразделна част от договора, като изпълнява всички 

произтичащи от тях задължения. 

3. Общата стойност на проекта е в размер на 58 307,04 лева (петдесет и осем 

хиляди триста и седем лева и четири стотинки), в т.ч. преки разходи за изпълнение на 

проекта в размер на 53 988,00 (петдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и осем) 

лева и непреки разходи в размер на 4 319,04 лева (четири хиляди триста и деветнадесет 

лева и четири стотинки). 

4. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), която се 

предоставя на Бенефициента, е равен на стойността на общо верифицираните допустими 

преки разходи по проекта и единна ставка в размер на 8% от тях за непреките разходи 

по проекта, но не повече от съответните стойности по т. 3. БФП, която се предоставя на 

                                                 
2
 Условия за изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма „Добро управление” по 

Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на 

проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение 

и мониторинг на политики и законодателство“. 



Бенефициента е в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% 

национално съфинансиране. 

5. Основните дейности по проекта са както следва: 

5.1. Изготвяне на доклад - анализ на реализираните и реализиращите се 

политики по енергийна ефективност в Община Рила; 

5.2. Провеждане на проучване и изготвяне на методология за гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

местните политики в областта на енергийната ефективност; 

5.3. Провеждане на обучение на служителите на Община Рила, свързани с 

въвеждането на методологията за подобряването на гражданското 

участие в процесите на актуализиране, изпълнение и мониторинг на 

политиките в сферата на енергийната ефективност на местно ниво; 

5.4. Организиране на информационна кампания с цел насърчаване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на местните политики и дейности по енергийна 

ефективност в Община Рила. 

 

6. Индикаторите по проекта са както следва: 

6.1. Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и 

оценки за администрацията, с целева стойност общо 3; 

6.2.  Брой проведени информационни кампании, с целева стойност общо 1; 

6.3. Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори 

или неправителствени организации, с целева стойност общо 1; 

6.4. Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на 

формиране, осъществяване и мониторинг на политики, с целева 

стойност общо 3. 

 

7. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, считано от датата на сключване 

на този договор. 

8. Бенефициентът е длъжен да сключи договорите с изпълнители на дейностите 

по проекта в срок до 6 месеца от началото на срока за изпълнение на проекта. 

9. Разходите за изпълнение на проекта са допустими за финансиране, ако са 

действително извършени и платени в периода от началото на срока за изпълнение на 

проекта до два месеца след неговото изтичане, но не по-късно от 31.12.2023 г., или са 

изчислени на база стандартна таблица на разходите за единица продукт (фиксирана 

часова ставка за преките разходи за персонал) или на база единна ставка, при условие че 

са за дейности, физически завършени или изцяло осъществени в рамките на срока за 

изпълнение на проекта. 

10. Отчитането на проекта се извършва при спазване на изискванията и 

сроковете, определени в Условията за изпълнение. 

11. Плащанията по този договор се извършват при условията, в размерите и в 

сроковете, посочени в Условията за изпълнение, в левове, по банков път, по следната 

банкова сметка на Бенефициента: 



БАНКА ДСК АД 

BIC КОД: STSABGSF 

IBAN: BG84 STSA 9300 0008 9360 61 

12. БФП по т. 4 представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013. 

13. Администратор на минималната помощ по т. 12 е ръководителят на УО на 

ОПДУ. 

14. Получатели на минималната помощ са Бенефициентът и Партньорът. За 

съответствие с условията на режима на минимална помощ отговорност носят 

Бенефициентът и Партньорът, получатели на минимална помощ. 

15. БФП, отпусната в условията на режима на минимална помощ, се счита за 

отпусната на Бенефициента и Партньора от датата на сключване на този договор3. 

16. Максималният размер на минималната помощ, която се предоставя по този 

договор е както следва: 

16.1. за Бенефициента:      до 31 363,20 лв. 

16.2. за Партньорa:     до 26 943,84 лв. 

17. При изчисляване на допустимия размер на минимална помощ, УО прилага 

правилата за кумулиране, предвидени в чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

18. Когато Бенефициентът и Партньорът, за които е приложим режимът на 

минимална помощ, са предоставили невярна или непълна информация, свързана с 

получаването на минимална помощ по процедурата, което е довело до нарушаване на 

изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и/или на Насоките за кандидатстване по 

процедурата и този договор, цялата, определена с договора безвъзмездна финансова 

помощ, се счита за недопустима, като всички изплатени от УО средства подлежат на 

възстановяване в пълен размер. В този случай и лице, което правомерно е получило част 

от безвъзмездната финансова помощ по договора (независимо дали има качеството на 

Бенефициент или Партньор по проекта) дължи възстановяването на съответната част в 

пълен размер. 

19. В случаите по т. 17, неправомерно получената по този договор минимална 

помощ, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013, от Бенефициента и/или негов 

Партньор подлежи на възстановяване в пълен размер от съответния получател при 

условията и по реда на чл. 37 от Закона за държавните помощи. 

20. Измененията на договора и проекта се извършват чрез сключването на 

допълнителни споразумения към него, по инициатива на УО на ОПДУ или на 

Бенефициента, при условията на чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗУСЕСИФ и Условията за 

изпълнение. 

21. Договорът се прекратява при условията на чл. 39, ал. 3-5 от ЗУСЕСИФ и 

други приложими разпоредби от действащото законодателство. 

22. В случай на прекратяване на договора, Бенефициентът получава само тази 

част от безвъзмездната финансова помощ, която е верифицирана и отговаря на 

изпълнената част от проекта, при постигнати конкретни резултати. 

                                                 
3
 УО на ОПДУ предоставя информация за отпуснатата минимална помощ на министъра на финансите в 

тридневен срок от предоставянето й съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за държавните помощи. 



23. Цялата кореспонденция, свързана с изпълнението на договора и проекта се 

осъществява чрез ИСУН при спазване на изискванията на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, на съответните 

нормативни актове по прилагането му, на Условията за изпълнение и на Указанията за 

е-отчитане чрез ИСУН на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.0254. Кореспонденцията се осъществява между УО и 

Бенефициента, като се изпраща от ръководителя на УО или оправомощено от него лице, 

съответно от представляващия бенефициента или друго, упълномощено за целта лице. 

24. По изключение, официалната кореспонденция се осъществява по един от 

следните начини: 

24.1. по електронен път – на електронните адреси на: 

- УО: opgg@government.bg; 

- Бенефициента: abgr@mail.bg; 

24.2. на хартиен и/или електронен носител на следните адреси:  

За УО: 

Администрация на Министерския съвет 

Дирекция „Добро управление” 

гр. София 1594, бул. „Дондуков” № 1 

За Бенефициента: 

гр. София 1000, бул. „Витоша” № 18  

 

25. Следните документи представляват приложения към този договор и са 

неразделна част от него: 

25.1. Приложение 1: Формуляр за кандидатстване (Проект № BG05SFOP001-

2.025-0150); 

25.2. Приложение 2: Условия за изпълнение на проекти, финансирани по 

Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура 

BG05SFOP001-2.025; 

25.3. Приложение 3: Декларации за съгласие от бенефициента и партньора за 

предоставяне на информация от компетентния орган по приходите; 

25.4. Приложение 4: Споразумение за партньорство. 

 

Този договор е подписан с електронни подписи на български език от 

Ръководителя на Управляващия орган и лицето, представляващо Бенефициента съгласно 

договора. 

С подписа си представляващият Бенефициента потвърждава, че е запознат със 

съдържанието на договора и неговите приложения, в т.ч. с Условията за изпълнение, и 

ги приема.  

                                                 
4
 Указанията за е-отчитане чрез ИСУН на проекти по ОПДУ по Процедура BG05SFOP001-2.025 са 

публикувани в секцията на ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, в раздел 

„Документи“, под-раздел „Наръчници, ръководства, правила“. 

mailto:opgg@government.bg


На основание чл. 27, ал. 2 от ЗУСЕСИФ изпълнението на договора започва от 

датата на подписването му от страните по него. 

Този договор може да бъде оспорван по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от датата на 

подписването му от страните по него. 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА  

УО НА ОПДУ: 

ИРЕНА ПЪРВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 
 

 

 

 

 

 
[електронен подпис] 

 

ГОРИЦА ЧИЛЕВА 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО 

УПРАВЛЕНИЕ“ В ДИРЕКЦИЯ „ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ“  

 

 

 

 

[електронен подпис] 

 

За БЕНЕФИЦИЕНТА: 

 

ЕРГИН ЕМИН 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ 

„АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ“ 

 

 

 

 

[електронен подпис] 

 

 

Изготвил:    Съгласували: 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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Проектнo предложениe

Формуляр за кандидатстване

1. Основни данни

Оперативна програма Добро управление

Приоритетни оси Ефективно и професионално управление в партньорство с
гражданското общество и бизнеса

Наименование на процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Код на процедура BG05SFOP001-2.025

Наименование на проектно
предложение

Повишаване на гражданското участие в местни политики и
дейности по енергийната ефективност в община Рила

Срок на изпълнение, месеци 12

Наименование на проектно
предложение на английски език

Increasing civic participation in local energy efficiency policies and
activities in Rila municipality

Местонахождение (Място на
изпълнение на проекта) Община

Община 1 Рила

ДДС е допустим разход по проекта Да

Вид на проекта Друго

Проектът е съвместен план за
действие Не Проектът използва финансови инструменти Не

Проектът включва подкрепа от
Инициатива за младежка
заетост

Не Проектът подлежи на режим на държавна помощ Да

Проектът подлежи на режим на
минимални помощи Да Проектът включва публично-частно партньорство Не

Кратко описание на проектното
предложение Проектното предложение е насочено към повишаване на

гражданското участие в процесите на изпълнение и
мониторинг на местните политики и дейности по енергийната
ефективност в община Рила. Предвидените дейности по
проекта анализират състоянието на местните политики в
сферата на енергийната ефективност по отношение на
изпълнението им и включването на гражданите в процесите на
планиране и реализация. Това включва анализ и оценка на два
стратегически документа от изминалия програмен период
(2014-2020) и на три, актуални в момента, регулиращи и
формулиращи енергийната политика на ниво община Рила.
Особено внимание ще бъде отделено на реализираните и
предвидени възможности за въвличане и участие на всички
заинтересовани страни в процеса на планиране, изпълнение и
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контрола върху мерките за енергийна ефективност. На база на
информацията от тези анализи ще бъдат направени препоръки
за подобряване на стратегическите документи на община Рила
с цел постигане на ефективно гражданско участие в тяхното
изпълнение. Посредством провеждането на проучване на
нормативната среда и на изследване на информираността на
заинтересованите страни, ще бъде изработена методология за
гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на местните политики в областта на енергийната
ефективност. Въвеждането на методологията ще бъде
осъществено чрез провеждането на обучение на 20 служители
на община Рила, чиито длъжности са в пряка връзка с
политиките, като по този начин ще бъде подобрен и
капацитетът на общинските служители за активно и
ползотворно взаимодействие с гражданите и бизнеса.
Гражданското участие ще бъде пряко насърчено посредством
провеждането на информационна кампания за популяризиране
на резултатите от проекта, на направените препоръки и на
възможностите за включване. Успешната реализация на
проекта и увеличаването на интереса и на гражданското
участие в политиките по енергийна ефективност ще доведе до
прозрачно и отговорно местно управление на Община Рила.

Кратко описание на проектното
предложение на английски език

The project proposal is aimed at increasing civic participation in the
processes of implementation and monitoring of local policies and
activities on energy efficiency in the municipality of Rila. The
planned activities of the project analyze the state of local policies in
the field of energy efficiency in terms of their implementation and
involvement of citizens in the planning and implementation
processes. This includes analysis and evaluation of two strategic
documents from the past programming period (2014-2020) and
three current ones, regulating and formulating energy policy at the
level of Rila Municipality. Particular attention will be paid to the
implemented and envisaged opportunities for involvement and
participation of all stakeholders in the process of planning,
implementation and control of energy efficiency measures. Based
on the information from these analyzes, recommendations will be
made for improving the strategic documents of the Municipality of
Rila in order to achieve effective civic participation in their
implementation. Through conducting a study of the regulatory
environment and a study of stakeholder awareness, a methodology
for civic participation in the processes of formulation,
implementation and monitoring of local policies in the field of
energy efficiency will be developed. The introduction of the
methodology will be carried out by training 20 employees of Rila
Municipality, whose positions are directly related to policies, thus
improving the capacity of municipal employees for active and
fruitful interaction with citizens and businesses. Civic participation
will be directly encouraged through an information campaign to
promote the results of the project, the recommendations made and
the opportunities for involvement. The successful implementation
of the project and the increase of the interest and the civic
participation in the energy efficiency policies will lead to
transparent and responsible local government of Rila Municipality.

Цел/и на проектното предложение
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Общата цел на проекта е повишаване на гражданското участие
при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на
местните политики по енергийната ефективност в община
Рила. Специфичните цели, чрез които ще бъде постигната
общата цел на проекта са: 
1. Отправяне на препоръки към общинската администрация и
въвеждане на методология за подобряване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на местните политики в областта на енергийната
ефективност. 
2. Подобряване на взаимодействието между администрацията и
гражданите по отношение реализацията на местните политики
и дейности по енергийната ефективност; 
3. Повишаване на информираността на гражданите за
възможностите за участие в реализацията на местните
политики и дейности по енергийна ефективност. 
Общата и специфичните цели на проектното предложение
допринасят пряко за постигането на двете цели на настоящата
процедура, както следва: партньорско управление с гражданите
и бизнеса и открито и отговорно управление. Посредством
повишаването на гражданското участие в политиките по
енергийна ефективност ще бъдат създадени възможности за
партньорство в планирането и реализацията на предвидените
мерки. Дейностите по енергийна ефективност няма как да
бъдат реализирани без активното участие на гражданите,
предвид това, че те са сред преките ползватели на ефекта от
тях. Въвличането на гражданите в процесите по планиране и
реализация на политиките по енергийна ефективност ще
допринесе и за повишаване на прозрачността и отговорността
на местното самоуправление на Община Рила.  
Дефинираните специфични цели ще доведат до повишаване на
взаимодействието между администрацията и гражданите и
бизнеса в община Рила, подобряване на процесите на
изпълнение, мониторинг и контрол на политиките за енергийна
ефективност и увеличаване на доверието и възможностите за
ефективни партньорства между всички заинтересовани страни.

2. Данни за кандидата

Пълно наименование АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
Сдружение

Пълно наименование на
английски език "Bulgarian cities and regions association"

Номер ЕИК: 131304276

Тип на организацията Нестопанска организация

Вид организация Сдружение в обществена полза

Частно правна

Категория/статус на
предприятието Неприложимо

Код на организацията по КИД 94.99 Дейност на други организации с нестопанска цел,
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2008 некласифицирани другаде

Код на проекта по КИД 2008 0 НЕПРИЛОЖИМО

Седалище

Държава България

Населено място гр.София

Адрес на управление

Пощенски код 1000

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет.,
ап.) бул. Витоша, номер 18

Адрес за кореспонденция

Държава България

Населено място гр.София

Пощенски код 1000

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет.,
ап.) Витоша, номер 18

Е-mail office@abgr.org

Телефонен номер 1 02/ 980 32 11

Телефонен номер 2

Номер на факс

Имена на лицето, представляващо
организацията Ергин Мюмюн Емин

Лице за контакти Ергин Мюмюн Емин

Тел. на лицето за контакти 0894705583

E-mail на лицето за контакти eemin@abv.bg

Допълнително описание

3. Данни за партньори

Пълно наименование АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА ДИМ
ИТЪР ПАНИЦА

Пълно наименование на
английски език Association Bulgarian School of Politics "Dimitry Panitza"

Номер Булстат: 131040353

Тип на организацията Нестопанска организация

Вид организация Сдружение в обществена полза

Частно правна

Категория/статус на
предприятието Неприложимо

Код на организацията по КИД 94.99 Дейност на други организации с нестопанска цел,
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2008 некласифицирани другаде

Код на проекта по КИД 2008 0 НЕПРИЛОЖИМО

Финансово участие 28 337.04

Седалище

Държава България

Населено място гр.София

Адрес на управление

Пощенски код 1000

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет.,
ап.)

район Средец ул. "Цар Шишман" 17 ет. 1 ап. 4 обл.София-град
общ.Столична гр/с.София

Адрес за кореспонденция

Държава България

Населено място гр.София

Пощенски код 1000

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет.,
ап.)

район Средец ул. "Цар Шишман" 17 ет. 1 ап. 4 обл.София-град
общ.Столична гр/с.София

Е-mail office@schoolofpolitics.org

Телефонен номер 1 029526882

Телефонен номер 2

Номер на факс

Имена на лицето, представляващо
организацията Иван Начев Иванов

Лице за контакти Александър Илчев

Тел. на лицето за контакти 0892205967

E-mail на лицето за контакти ailchev@schoolofpolitics.org

4. Финансова информация – кодове по измерения

Измерение Стойност

1. Област на интервенция

119 Инвестиции в институционален капацитет и в
ефективността на публичните администрации и публичните
служби на национално, регионално и местно равнище с цел
осъществяването на реформи и постигането на по-добро
регулиране и добро управление

2. Форма на финансиране 01 Безвъзмездни средства

3. Вид на територията 01 Големи градски райони (гъстонаселени, с население gt;50 000
души)

4. Механизми за териториално
изпълнение 07 Не се прилага

5. Тематична цел (ЕФРР и
Кохезионен фонд)

11 Повишаване на институционалния капацитет на публичните
органи и заинтересованите страни и допринасяне за
ефикасността на публичната администрация

6. Вторична тема на ЕСФ 08 Не се прилага
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Измерение Стойност

7. Икономическа дейност 25 Не се прилага

5. Бюджет (в лева)

Описание на конкретния разход Кодове по измерения БФП СФ Стойност/
Сума

I. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

1. Разходи на Кандидата за услуги, различни от разработване на софтуер

1.1. Провеждане на анкетно проучване 2 500.00 0.00 2 500.00

1.2. Провеждане на 3 фокус групи 2 400.00 0.00 2 400.00

1.3. Организиране на Фест на енергийната
ефективност в община Рила 2 000.00 0.00 2 000.00

2. Разходи на Кандидата за разработване на софтуер

3. Разходи на Партньора за услуги, различни от разработване на софтуер

4. Разходи на Партньора за разработване на софтуер

II. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

5. Разходи за възнаграждения на персонала на Кандидата

5.1.

Експерт-оценка на изпълнението на
реализираните общински политики в
сферата на енергийната ефективност
включени в стратегически документи
(до 2020 г.) В община Рила

1 782.00 0.00 1 782.00

5.2.

Експерт- изготвяне на доклад с анализ
на реализираните и реализиращите се
политики по енергийна ефективност и
оценка на гражданското участие в тези
политики в Община Рила ( в периода
2014 – 2020

2 376.00 0.00 2 376.00

5.3.
Експерти - анализ на 3 нови и/или
актуализирани общински документи в
сферата на енергийната ефективност

3 564.00 0.00 3 564.00

5.4.

Експерти - изготвяне на Доклад с
препоръки за подобряване на трите
актуални документа по енергийна
ефективност в община Рила и за
постигане на ефективно гражданско
участие в изпълнението им.

3 564.00 0.00 3 564.00

5.5.

Експерт- кабинетно проучване и
изготвяне на доклад за нормативната
среда, регулираща мерките за
енергийна ефективност на местно
равнище

2 376.00 0.00 2 376.00

5.6.

Експерт - разработване методология за
гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и
мониторинг на местните политики в
областта на енергийната ефективност

2 376.00 0.00 2 376.00
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Описание на конкретния разход Кодове по измерения БФП СФ Стойност/
Сума

6. Разходи за възнаграждения на персонала на Партньора

6.1.

Експерти-оценка на изпълнението на
реализираните общински политики в
сферата на енергийната ефективност
включени в стратегически документи
(до 2020 г.) В

3 564.00 0.00 3 564.00

6.2.
Експерти-оценка на гражданското
участие в политиките по енергийна
ефективност в община Рила

4 752.00 0.00 4 752.00

6.3.

Експерт- изготвяне на доклад с анализ
на реализираните и реализиращите се
политики по енергийна ефективност и
оценка на гражданското участие в тези
политики в

2 376.00 0.00 2 376.00

6.4.
Експерти - анализ на 3 нови и/или
актуализирани общински документи в
сферата на енергийната ефективност

3 564.00 0.00 3 564.00

6.5.

Експерти - изготвяне на Доклад с
препоръки за подобряване на трите
актуални документа по енергийна
ефективност в община Рила и за
постигане на ефективно гражданско
участие в изпълнението им.

3 564.00 0.00 3 564.00

6.6.

Експерт- кабинетно проучване и
изготвяне на доклад за нормативната
среда, регулираща мерките за
енергийна ефективност на местно
равнище

2 376.00 0.00 2 376.00

6.7. Експерт- изготвянето на обобщен
доклад от проучванията по Дейност 2 2 376.00 0.00 2 376.00

6.8.

Експерт - разработване методология за
гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и
мониторинг на местните политики в
областта на енергийната ефективност

2 376.00 0.00 2 376.00

7. Разходи за командировки на служителите на Кандидата

7.1.
Командировка за експерт от екипа на
АБГР за организиране на обучението
по Дейност 3

182.00 0.00 182.00

8. Разходи за командировки на служителите на Партньора

III. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ

9. Разходи на Кандидата за провеждане и участие в мероприятия

9.1.
Двудневно изнесено обучение на 20
служители в община Рила по Дейност
4

3 200.00 0.00 3 200.00

9.2. Обучители за обучение по Дейност 3 2 000.00 0.00 2 000.00

9.3. Командировки за 4 обучители 720.00 0.00 720.00
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Описание на конкретния разход Кодове по измерения БФП СФ Стойност/
Сума

10. Разходи на Партньора за провеждане и участие в мероприятия

IV. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

11. Разходи на Кандидата за закупуване на софтуер

12. Разходи на Партньора за закупуване на софтуер

V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

13. Непреки разходи на Кандидата

13.1. непреки разходи на кандидата 2 323.20 0.00 2 323.20

14. Непреки разходи на Партньора

14.1. непреки разходи на партньора 1 995.84 0.00 1 995.84

6. Финансова информация – източници на финансиране (в лева)

Наименование Стойност

Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ)

- в т.ч. кръстосано финансиране

58 307.04
0.00

Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бюджетни
предприятия) 0.00

вкл. финансиране от:

- ЕИБ

- ЕБВР

- СБ

- Други МФИ

- Други

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства, които не са от
бюджетни предприятия)

0.00

вкл. финансиране от:

- ЕИБ

- ЕБВР

- СБ

- Други МФИ

- Други

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Наименование Стойност

Общо съфинансиране 0.00

Общо допустими разходи

Общо допустими разходи (публично финансиране)

58 307.04

0.00

Съотношение Безвъзмездна финансова помощ към Общо допустими
разходи

100.00 %

Очаквани приходи от проекта 0.00

Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е
приложимо)

0.00

вкл. финансиране от:

- ЕИБ

- ЕБВР

- СБ

- Други МФИ

- Други

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Обща стойност на проектното предложение 58 307.04

7. План за изпълнение / Дейности по проекта

Организация отговорна за
изпълнението на дейността

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА
ДИМИТЪР ПАНИЦА

Дейност
Изготвяне на доклад - анализ на реализираните и реализиращите се политики по енергийна ефектив
ност в Община Рила.

Описание
Анализът ще включва оценка на изпълнението на реализираните общински политики в сферата на
енергийната ефективност включени в стратегически документи (до 2020 г.), като: 1.„Програма за
енергийна ефективност 2014-2020г.“ и 2. “Общинска дългосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Рила 2014-2020 г.“. В
анализа ще се постави акцент на гражданското участие и в частност предвидените и реализирани
форми на гражданско участие на всеки един от етапите на формулиране, изпълнение и оценка.
Оценките на общинските програми ще бъдат направени с цел да се регистрира нивото и обхвата на
реализираните мерки и действия от местната власт до момента. Ще бъдат анализирани поставените
приоритети, цели и мерки, тяхната реализация; ефективноста и ефикасността на използваните
мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на програмите; тяхното въздействие върху
икономиката и околната среда в общината, включването на гражданите в досегашните дейности. На
тази основа ще се изведат препоръки за включване на цели и мерки в новите и/или актуализирани
документи, като 1. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници и биогорива; 2. Краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива; 3. Програма за енергийна ефективност.
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В процеса на изготвяне на препоръките ще се оцени до каква степен елементи от тях вече са
включени в работните документи (описани по-горе) и ще се изготви доклад с направени констатации
и препоръки за включването им в документите, които ще се представи пред представители на
общинска администрация Рила. Двата документа, които ще се изготвят, се основават на разбирането,
че гражданското участие е един от основните принципи на доброто управление и ще проследи
създадените възможности за публичност, достъпност и разбираемост на процедурите и правилата за
гражданско участие в сферата на енергийната ефективност в общината и тяхното прилагане.  
Начин на отправяне на препоръките: съгласно Административно процесуалния кодекс, ЗМСМА,
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет в община Рила и Вътрешните
правила за подаване и разглеждане на предложения и сигнали в община Рила, препоръки, сигнали и
предложения могат да се подават от граждани, НПО и организации, а компетентни органи в случая
са кметът на общината и общинският съвет, с неговите комисии. В случая, препоръките ще бъдат
отправени до Кмета на общината и до Председателя на Правната комисия в ОС, която е компетентна
по въпроси, свързани със нормативната рамка в общината и с предложенията на гражданите. 
Дейност 1 допринася за постигането на специфична цел 1. Отправяне на препоръки към общинската
администрация и въвеждане на методология за подобряване на гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики в областта на енергийната
ефективност, с което спомага за изпълнение на заложените цели на процедурата: Партньорско
управление с гражданите и бизнеса. 
Дейност 1 е насочена към целевата група на общинската администрация. 
Дейност 1 ще допринесе за удовлетворяване на идентифицираната потребност на целевата група от
повишаване на квалификацията, за подобряване на нейната ефективност в процеса на разработване
и реализация на общински планови документи.

Начин на изпълнение
Дейността ще се осъществи от експертен екип от 6 човека 

Докладът - анализ на реализираните и реализиращите се политики по енергийна ефективност в
Община Рила ( в периода 2014 – 2020), ще включва оценка на изпълнението на следните
стратегически и програмни документи на община Рила, която съдържа: 
• Оценка на изпълнението на .„Програма за енергийна ефективност 2014-2020г.“  
• Оценка на изпълнението на “Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Рила 2014-2020 г.“ 
• Оценка на гражданското участие в политиките по енергийна ефективност в община Рила. 
Цялостният дизайн и изборът на конкретни методи и техники за осъществяване на оценката ще бъде
съобразен с добрите практики и изискванията за извършване на оценка на публични политики и
стратегии. Оценката ще бъде изпълнена съгласно изискванията на Закона за енергийната
ефективност, а информацията, необходима за нейното изготвяне ще бъде събрана от ежегодните
доклади на общината, които тя предава в АУЕР и съответните длъжностни лица от общинската
администрация. При необходимост от оптимизиране на обема и повишаване достоверността на
информацията, активна роля в този процес ще играят и всички обществени и частни организации
планували и реализирали мерки по енергийна ефективност в община Рила. 
Оценките ще включват следните компоненти: 
• Оценка на резултатите от изпълнението; 
• Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите; 
• Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 
• Оценка на степента на гражданското участие в създаването и изпълнението на програмните
документи 
• Изводи от проведената оценка. 
При изготвянето на Доклада с препоръки за подобряване на трите актуални документа по енергийна
ефективност в община Рила и за постигане на ефективно гражданско участие в изпълнението им, ще
бъдат използвани резултатите от оценката.

Резултат
Очаквани резултати: 
1 бр. Доклад - анализ на реализираните и реализиращите се политики по енергийна ефективност в
Община Рила ( в периода 2014 – 2020), включващ:  
• Оценка на изпълнението на „Програма за енергийна ефективност 2014-2020г.“  
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• Оценка на изпълнението на “Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Рила 2014-2020 г.“ 
• Оценка на гражданското участие в политиките по енергийна ефективност в община Рила. 
1 бр. Доклад с препоръки за подобряване на трите актуални документа по енергийна ефективност в
община Рила и за постигане на ефективно гражданско участие в изпълнението им.

Месец за стартиране на
дейността 1

Продължителност на дейността
(месеци) 5

Стойност 29 106.00

Организация отговорна за
изпълнението на дейността

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
Сдружение

Дейност
Провеждане на проучване и изготвяне на методология за гражданското участие в процесите на форм
улиране, изпълнение и мониторинг на местните политики в областта на енергийната ефективност

Описание
Проучването ще включва две части: първа, кабинетното проучване и анализ на нормативната среда,
регламентираща мерките по енергийна ефективност на местно равнище, ще се спре на актуалните
стратегически местни, регионални и национални документи и възможности за финансиране; втора
част, която включва провеждане на анкетно проучване сред населението на общината и провеждане
на 3 фокус-групи: с представители на граждани, с представители на общината и с представители на
бизнеса. Ще бъде изготвен доклад, който включва мненията и предложенията на основните
заинтересовани страни. На база този доклад ще бъде изготвена методологията и ще бъдат отправени
препоръки за действия, които могат успешно да се популяризират и приложат в местните условия.
Адаптирането и прилагането на тези практики към местните условия ще доведе до прозрачно и
отговорно местно управление на Община Рила в успешно партньорство с гражданите. 

Дейност 2 допринася за постигането на специфична цел 2. Подобряване на взаимодействието между
администрацията и гражданите по отношение реализацията на местните политики и дейности по
енергийната ефективност, с което спомага и за изпълнението на заложената цел на процедурата
"Партньорско управление с гражданите и бизнеса". 
Дейност 2 е насочена към целевите групи на общинската администрация, гражданите и бизнеса 
Дейност 2 ще допринесе за удовлетворяване на техните специфични нужди на целевите групи от
предоставяне на разработени методики и практики за подобряване на ефективността на
администрацията в процеса на разработване и реализация на общински планови документи;
Осигуряване на публичност и информираност относно възможностите за гражданско участие в
разработването на политиките и документите по енергийна ефективност. Предоставяне на
възможности за активно включване в консултативния процес по планирането и изпълнението на
политиките в общината и в частност тези по енергийна ефективност.

Начин на изпълнение
Дейността ще се осъществи от експертен екип от 4 човека. 
В първия етап, провеждането на кабинетно проучване ще бъдат използвани следните методи:
Събиране, проучване и анализ на съществуващи документи и информация. С оглед анализ на
актуалността и релевантността на политиките по енергийна ефективност ще се извърши преглед на
действащите стратегически местни, регионални и национални документи. Ще бъдат анализирани и
възможностите за достъп до финансиране на енергийни дейности по предстоящите програми, които
са основният източник на средства за реализация на мерките по енергийна ефективност в общината. 
Вторият етап, който включва провеждането на анкетно проучване ще бъде възложен на външен
изпълнител. Избраният изпълнител ще проведе анкетно проучване по предварително изготвена и
одобрена анкетна карта, което ще обхване гражданите на община Рила. 
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Въз основа на резултатите от анализа на документи и информация и от анкетното проучване ще
бъдат дефинирани ключови въпроси и области, които ще бъдат изследвани допълнително въз основа
на фокус групи. Като част от този етап е предвидено провеждането на три фокус групи: една със
служители в общинската администрация, втора - с граждани и трета - с представители на бизнеса в
общината. В община Рила няма регистрирани неправителствени организации, които да извършват
дейност и това обяснява отсъствието на представители на НПО сектора.  
След изготвянето на анализа от проучванията ще се премине към изготвяне на методология за
гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните
политики в областта на енергийната ефективност. За целта ще бъдат използвани познатите добри
практики и препоръки за включване на гражданите и стимулиране на гражданското участие, които
ще бъдат адаптирани и съобразени с местните специфики. Методологията ще бъде насочена към
общинската администрация, която пряко участва в процесите на планиране, актуализиране и
отчитане на местните политики с цел да създаде алгоритъм за устойчиво включване на гражданите
във всички етапи на дейността им.

Резултат
1 бр. Доклад от проучване  
1бр. Разработена методология за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на местните политики в областта на енергийната ефективност.

Месец за стартиране на
дейността 6

Продължителност на дейността
(месеци) 5

Стойност 16 780.00

Организация отговорна за
изпълнението на дейността

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
Сдружение

Дейност
Провеждане на обучение на служителите на Община Рила, свързани с въвеждането на методологият
а за подобряването на гражданското участие в процесите на актуализиране, изпълнение и мониторин
г на политиките в сферата на енергийната ефективност на местно ниво

Описание
Дейността включва провеждане на едно обучение за 20 служители на община Рила, относно начина,
по който могат да бъдат привлечени и организирани гражданите и бизнеса в процеса на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на енергийната ефективност на
местно ниво. С изпълнение на тази дейност ще бъде изграден капацитет на общинските служители
за активно и ползотворно взаимодействие с гражданите и бизнеса.  
Дейност 3 също допринася за постигането на специфична цел 1. Отправяне на препоръки към
общинската администрация и въвеждане на методология за подобряване на гражданското участие в
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики в областта на
енергийната ефективност, което директно спомага за изпълнение на заложените цели на
процедурата: Партньорско управление с гражданите и бизнеса и Открито и отговорно управление. 
Дейност 3 е насочена към целевата група на общинската администрация. 
Дейност 3 ще допринесе за удовлетворяване на идентифицираната потребност на целевата група от
предоставяне на разработени методики и практики за подобряване на нейната ефективност в
процеса на разработване и реализация на общински планови документи.

Начин на изпълнение
Дейността ще се осъществи от експертен екип от 5 човека. 
Обучението ще бъде планирано по начин, който не нарушава нормалния трудов ритъм на
служителите от администрацията. 
Обучението ще бъде двудневно, изнесено извън територията на общината. 
Обучаемите ще получат информационни материали и пособия: папки и химикалки, заедно с
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отпечатаната Методология. 
Обучението ще включва теоретична и практическа част, посредством които ще се постигне
оптимално запознаване и усвояване на методологията, нейните етапи и техники. 
Обучението ще завърши с оценъчна анкета от страна на обучаемите, по отношение на обучителните
материали и провеждането на обучението.

Резултат
1 бр. Проведено обучение с продължителност ден и половина (12 уч. часа). 
Обучени 20 служители на община Рила. 
Въведена Методология за подобряването на гражданското участие в сферата на енергийната
ефективност в община Рила. 

Месец за стартиране на
дейността 11

Продължителност на дейността
(месеци) 1

Стойност 6 102.00

Организация отговорна за
изпълнението на дейността

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
Сдружение

Дейност
Организиране на информационна кампания с цел насърчаване на гражданското участие в процесите
на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики и дейности по енергийна ефектив
ност в Община Рила.

Описание
Дейността включва организиране на широка информационна кампания, с която гражданите ще
бъдат стимулирани да участват в процеса на формиране и контрол по изпълнение на политиките. В
рамките на кампанията ще бъде проведен еднодневен фест на енергийната ефективност, на който
гражданите ще бъдат осведомени за възможните форми за тяхното участие в създаването и
реализацията на политиките по енергийна ефективност като бъдат раздадени информационни
печатни материали. Същите ще бъдат достъпни и в електронен вид на Интернет страницата на
Община Рила, Асоциация на българските градове и региони и Българско училище за политика
„Димитър Паница“. За целите на кампанията ще бъдат изготвени брошура и дипляни. Дейността
включва и организиране на две пресконференции, като целта им е да даде публичност на целите на
проекта и методите за тяхното постигане в началото и в края на проекта.

Начин на изпълнение
Дейността ще се осъществи от експертен екип от 2 човека. 
За целите на информационната кампания ще бъде изготвена електронна брошура за информиране на
гражданите за възможните форми и начини за участие в политиките по енергийна ефективност на
община Рила, която ще бъде публикувана на Интернет страниците. Освен в електронен вид,
брошурата ще бъде отпечатана в тираж 400 бр., необходим за провеждането на феста на енергийната
ефективност. Освен брошурата за гражданско участие ще бъде отпечатана и дипляна, със същия
тираж 400 бр., която ще запознава заинтересованите с мерките и дейностите по енергийна
ефективност, заложени от общината в стратегическите документи. Освен на феста, брошурата и
дипляната ще бъдат раздавани и достъпни и в информационния център на общината и в кметствата
в населените места. На Феста на енергийната ефективност в Рила ще бъдат поканени граждани,
представители на бизнеса, на фирми, чиято дейност, продукти или услуги, е свързана с мерките за
енергийна ефективност, напр. такива, които се занимават с монтаж на соларни панели, климатици,
термопомпи и др., които при възможност ще могат да представят и свои мостри. Фестът ще бъде
специално озвучен и в програмата ще бъде включена викторина, игри и други подходящи начини за
привличане и задържане на аудитория. 
Дейност 4 допринася за постигането на специфична цел 3. Повишаване на информираността на
гражданите за възможностите за участие в реализацията на местните политики и дейности по
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енергийна ефективност, с което спомага за изпълнение на заложените цели на процедурата:
Партньорско управление с гражданите и бизнеса и Открито и отговорно управление. 
Дейност 3 е насочена към целевите групи на гражданите и бизнеса. 
Дейност 3 ще допринесе за удовлетворяване на техните потребности относно възможностите за
активно включване в консултативния процес по планирането и изпълнението на политиките в
общината и в частност тези по енергийна ефективност и информираността им по отношение на
възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност. Като цяло проектът цели да
подобри комуникацията между всички целеви групи за изграждане на устойчив механизъм за
обществени консултации и гражданско участие.

Резултат
• Проведена информационна кампания 
• Проведен фест на енергийната ефективност 
• Създадени и разпространени информационни материали: 400 бр. брошура и 400 бр. дипляна.

Месец за стартиране на
дейността 1

Продължителност на дейността
(месеци) 12

Стойност 2 000.00

Дейност
Месеци

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Изготвяне на доклад - анализ
на реализираните и реализир
ащите се политики по енерги
йна ефективност в Община Р
ила.

X X X X X

2

Провеждане на проучване и
изготвяне на методология за
гражданското участие в проц
есите на формулиране, изпъл
нение и мониторинг на мест
ните политики в областта на
енергийната ефективност

X X X X X

3

Провеждане на обучение на
служителите на Община Рил
а, свързани с въвеждането на
методологията за подобряван
ето на гражданското участие
в процесите на актуализиран
е, изпълнение и мониторинг
на политиките в сферата на е
нергийната ефективност на
местно ниво

X

4

Организиране на информаци
онна кампания с цел насърча
ване на гражданското участи
е в процесите на формулиран
е, изпълнение и мониторинг
на местните политики и дейн
ости по енергийна ефективн
ост в Община Рила.

X X X X X X X X X X X X
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8. Индикатори

Наименование брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални
партньори или неправителствени организации

Вид индикатор Общ индикатор

Тенденция Неприложимо

Тип Изпълнение

Мярка Брой

Отчитане с натрупване Не

Целева стойност с натрупване Не

Базова стойност общо 0.00

Целева стойност общо 1.00

Източник на информация
наративен и финансов отчет

Наименование Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на
формиране, осъществяване и мониторинг на политики

Вид индикатор Специфичен за програмата индикатор

Тенденция Увеличение

Тип Резултат

Мярка Брой

Отчитане с натрупване Не

Целева стойност с натрупване Не

Базова стойност общо 0.00

Целева стойност общо 3.00

Източник на информация
1 бр. Доклад с препоръки за подобряване на трите актуални документа по енергийна ефективност в
община Рила и за постигане на ефективно гражданско участие в изпълнението им (дейност 1)

Наименование Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити
и оценки за администрацията

Вид индикатор Индивидуален за процедура

Тенденция Увеличение

Тип Изпълнение

Мярка Брой

Отчитане с натрупване Не

Целева стойност с натрупване Не

Базова стойност общо 0.00

Целева стойност общо 3.00

Източник на информация
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Очаквани резултати: 
1 бр. Доклад - анализ на реализираните и реализиращите се политики по енергийна ефективност в
Община Рила ( в периода 2014 – 2020) (Дейност 1) 
1 бр. Доклад от проучване (Дейност 2) 
1бр. Разработена методология за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на местните политики в областта на енергийната ефективност. (Дейност 2)

Наименование Брой проведени информационни кампании

Вид индикатор Индивидуален за процедура

Тенденция Увеличение

Тип Изпълнение

Мярка Брой

Отчитане с натрупване Не

Целева стойност с натрупване Не

Базова стойност общо 0.00

Целева стойност общо 1.00

Източник на информация
Дейност 4

9. Екип

Име по документ за
самоличност Ергин Мюмюн Емин

Позиция по проекта Ръководител

Квалификация и отговорности
Съгласно приложена автобиография

Телефонен номер +359894705583

Е-mail eemin@abv.bg

Номер на факс

10. План за външно възлагане

11. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение

Целеви групи
(В това поле следва да се представи следната информация: описание на целевите групи, към които е
насочено проектното предложение, описание на проблемите и нуждите на целевите групи, върху
които ще повлияе изпълнението на проекта и как предвидените дейности и резултати допринасят
за удовлетворяване на идентифицираните нужди на цевите групи.)

Определените целеви групи по проекта са както следва: 
1. Общинска администрация 
2. Граждани 
3. Бизнес 
Изборът на целеви групи по проекта не е случаен, тъй като той се обуславя от заложените обща и
специфични цели на проектното предложение, насочени към повишаване на гражданското участие
при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната
ефективност в община Рила. Всяка от целевите групи, заедно и поотделно, играят важна роля в
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процеса на разработване и реализация на публични политики на местно ниво, както и са основни
участници при мониторинга и контрола при изпълнението им. Общинската администрация,
подпомагайки дейността на кмета, носи основната отговорност при разработването и реализацията на
политики, планове и програми на територията на общината. Съгласно българското законодателство и
принципите за добро управление стратегическите документи се обсъждат и съгласуват със
заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с
физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на
общината, Те, от своя страна, могат да участват в актуализирането/разработването на документите,
както и да оказват контрол и да дават препоръки относно формулирането на стратегически цели и
приоритети за общинско развитие.  

Идентифицираните потребности: 
• На Общинска администрация: общината има ограничен капацитет по отношение изготвянето на
стратегически документи за планиране на развитие; липсва въведен ефективен и единен механизъм за
оценка на изпълнението и актуализация, включваща проследяване и отчитане на изпълнението и
процедури за наблюдение и контрол; В този смисъл, за общинската администрация се идентифицира
потребност от повишаване на квалификацията, предоставяне на разработени методики и практики за
подобряване на нейната ефективност в процеса на разработване и реализация на общински планови
документи. 
• На гражданите: в Община Рила живеят 3190 души, в 5 населени места. В общината има има 1 962
жилищни сгради. До голяма степен жилищния фонд в община Рила е остарял, сградите са построени
предимно в периода 30-те – 70-те години на ХХ век, с висока енергопропускливост и
топлопропускливост. Много малко от тях са топлоизолирани или със сменена енергоспестяваща
дограма. Повечето жилища са индивидуално отоплявани, като се използват остарели електрически
уреди или печки на дърва и въглища, което води до високи разходи за отопление и замърсяване на
въздуха . Въпреки това, малка част от населението предприема действия за подобряване на
енергийните характеристики на сградите. Честа причина за това са финансови възможности, но
сериозна роля има и недостатъчната осведоменост за възможностите за финансиране на
подобряването на енергийната ефективност на сградите. Друг сериозен аспект на енергийната
ефективност на населените места, който пряко касае живота на гражданите е уличното осветление и
отоплението на обществените сгради, които имат непосредствен достъп: детски градини, училища,
пенсионерски клубове и др. За гражданите се идентифицират потребности от получаване на
информация за възможностите за подобряването на енергийната ефективност и включването им като
проактивна част в процесите на вземане на решения по отношение енергийната ефективност. 
• На бизнеса: Предвид това, че в общината има предимно малък бизнес, то неговите потребности до
голяма степен съвпадат с тези на гражданите: потребност от информация за възможностите за
подобряване на енергийната ефективност; потребност от възможности за участие и устойчивост на
общинските политики; подобряване на комуникацията с местната власт;  

Принос на проекта за удовлетворяване на потребностите на целевите групи 
Реализирането на настоящия проект е насочено към разрешаване на описаните по-горе проблеми и
потребности на целевите групи.  
Проектът ще подпомогне общинската администрация посредством : 
• Изграждане на капацитет на общинската администрация за подобряване на стратегическите
документи на общината посредством активно включване на гражданите и бизнеса; 
• Изготвяне на методология за подобряването на гражданското участие в сферата на енергийната
ефективност в община Рила и провеждане на обучение за прилагането й; 
• Осигуряване на публичност и информираност относно възможностите за гражданско участие в
разработването на политиките и документите по енергийна ефективност.  
По отношение на гражданите и представителите на бизнеса, проектът ще бъде полезен с
възможностите за активно включване в консултативния процес по планирането и изпълнението на
политиките в общината и в частност тези по енергийна ефективност, както и информираността им по
отношение на възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност. Като цяло
проектът цели да подобри комуникацията между всички целеви групи за изграждане на устойчив
механизъм за обществени консултации и гражданско участие.

Хоризонтални принципи
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(Кандидатът следва да опише съответствието на проектното предложение с хоризонталните
принципи, посочени в т. 17 от Насоките за кандидатстване. Ако при представянето на проектното
предложение или при неговото изпълнение се предвижда събиране и обмен на информация, свързана
с предотвратяване, разкриване или наказване на нарушения на законодателството в областта на
ПОС и ПИК в поле „Хоризонтални принципи“, кандидатът следва да предостави информация в
техническите доклади при отчитане изпълнението на проекта, която ще се отчете в годишните
доклади на ОПДУ.)

Проектното предложение съответства изцяло с хоризонталния принцип Партньорство, с оглед на това,
че е насочено именно към повишаването на гражданското участие в местни политики и дейности по
енергийната ефективност в община Рила. Ефективното включване на гражданите в процесите по
планиране и изпълнение на местни политики и стратегии е възможно само чрез провеждане на
консултации със заинтересованите страни, обществени обсъждания, осъществяване на съвместни
действия и др.  
Заложената в проектното предложение дейност 2 включва елемент на допитване с всички
заинтересовани страни. В този смисъл, цялостното изпълнение на проекта е насочено към
създаването на партньорства между общинската администрация, гражданите и бизнеса, в частност по
мерките за енергийна ефективност, но приложими и при разработване и изпълнение на стратегически
документи, създаване и въвеждане на механизми за допитване, съгласуване със заинтересованите
страни и такива за мониторинг и оценка при изпълнението на други политики в община Рила.  

Проектното предложение съответства и с хоризонталния принцип за "Насърчаване на равенството
между мъжете и жените и недопускане на дискриминация". Проектните дейности обхващат целеви
групи – служителите от общинска администрация, граждани и представители на бизнес . В процеса
на изпълнението на проекта ще бъдат въвлечени всички заинтересовани страни, спазвайки
принципите за равенство между половете, равните възможности и превенция на дискриминацията,
посредством: 
• Отчитане специфичните нужди на хората с увреждания на територията на общината, свързани с
достъпност на територията и социално включване при изготвяне на оценката и препоръките за
стратегическите документи; 
• Създаване на предпоставки и условия за прилагане принципа на равенство между половете, като се
поощрява включването на пропорционален брой, съответстващ на състоянието на общината,
участници в обучението; 
• Превенция на дискриминацията, чрез осигуряване на необходимите условия за въвличане на
представители на малцинствените групи в община Рила в дейности по проекта, било като участници в
изпълнението или потребители на резултатите; 
• Прилагане на принципа на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждането на
процедурите за избор на изпълнители по отделните дейности. 

Проектното предложение съответства и с хоризонталния принцип "Устойчиво развитие изграждане на
по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и
устойчив начин, предотвратяване на загубата на биоразнообразие, подобряване на условията за
бизнес". Основата цел на проекта е пряко свързана с ефикасното използване на ресурсите. Чрез
популяризирането и привличането на граждани към планирането и изпълнението на мерките за
енергийна ефективност ще бъде насърчено пестенето и разумното използване на енергийни
източници, употребата на енергоспестяващи уреди и др. Реализирането на проекта, поставените цели
и постигнатите резултати пряко ще допринесат за подобряване работата на общинската
администрация при реализиране на ефективни политики и предоставяне на високо качество на
обслужване и зачитане потребностите и вижданията на гражданите и заинтересованите за развитието
на община Рила. Всяка дейност, залегнала в проектното предложение, е в една или друга степен
насочена към достигане на устойчиво развитие. Изработването на методология за насърчаване на
гражданското участие в разработването на политики, включване на всички заинтересовани страни в
този процес, гарантират постигането на ефективно и устойчиво местно развитие в община Рила.

Оперативен капацитет и надграждане на постигнати резултати
(В това поле следва да се представи следната информация по отделно за Кандидата и за всеки от
партньорите: - Информация за успешно изпълнени в периода 2016-2021 г. проекти от Кандидата и
от всеки от Партньорите, в качеството му на бенефициент, финансирани от ЕС и/или други
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донори (в т.ч. номер на договор, наименование на проект, период на изпълнение, стойност,
постигнати резултати); - Информация за успешно изпълнени в периода 2016-2021 г. от Кандидата
или от Партньора дейности, сходни на предвидените в проектното предложение в т.ч. период на
изпълнение, описание на дейността, постигнати резултати; - Как проектът надгражда и/или
допълва постигнатите резултати в съответната област (ако е приложимо).)

Асоциация на българските градове и региони  
Проект № 1: Развитие на регионите в България 
АБГР 
Период на изпълнение: Юни 2016 – Септември 2016 
Обща стойност (в евро): 8 699 EUR 
Източник на финансиране (програма/донор): Фондация „Конрад Аденауер"  
Кратко описание на постигнатите резултати/въздействие: 
Проектът има за цел да акцентира по дебата за регионите за планиране в страната.  
Проект №2: Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на Република България 
АБГР 
Период на изпълнение : Юли 2016 – Юни 2019 
Обща стойност (в евро): 24 107 EUR 
Източник на финансиране (програма/донор): Фондация „Конрад Аденауер“ 
Кратко описание на постигнатите резултати/въздействие: 
Провеждане на серия от обучителни семинари в регионите на Р. България касаещи превенцията и
противодействието на терористични атаки. 
Проект №3: „Предизвикателства пред общините в България в контекста на европейските
политики-2021/27“ 
АБГР 
Период на изпълнение: юли 2019 - октомври 2021 
Обща стойност (в евро): 11 225 EUR 
Източник на финансиране (програма/донор): Фондация „Конрад Аденауер“ 
Кратко описание на постигнатите резултати/въздействие: 
Организиране на 2 семинара в страната и една конференция в София с цел запознаване на членовете
на асоциацията с новите политики на Европейския съюз в плановия период 2021 - 2027. 
Проект №4: „„АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“. 
АБГР 
Партньори:  
„Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/; 
„Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/; 
B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия. 
Период на изпълнение : 01.11.2021г – 30.04.2024г. 
Обща стойност (в евро): 143,297 EUR 
Източник на финансиране (програма/донор): Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на
Финансовия механизъм на ЕИП 
Кратко описание на постигнатите резултати/въздействие: 
Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините 
Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством 
колективни действия за подкрепа на енергийния преход. 

Българско училище за политика „Димитър Паница“ 
Проект 1 – Активна младеж за проспериращи общества 
Период на изпълнение – 01.05.2020 - 31.10.2021  
Обща стойност /в евро/ - 16612 
Източник на финансиране /програма/донор/ - Програма Еразъм + 
Договор - 2020-1-BG01-KA347-078554 
Бенефициент: Българско училище за политика „Димитър Паница“ (БУП) 
Кратко описание на постигнатите резултати/въздействие/ - Общата цел на проекта „Активна младеж
за проспериращи общества“ е да насърчи по-силно регионално сътрудничество между младите хора
чрез идентифициране на нови свързващи теми, основани на стратегията на ЕС за младежта, които в
дългосрочен план могат да бъдат решени по иновативен начин. 
Проект 2 – EU Coolтура  
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Период на изпълнение – 01.01.2021 - 31.12.2021  
Обща стойност /в евро/ - 64480 
Източник на финансиране /програма/донор/ - Европейски Парламент 
Договор - COMM/SUBV/2020/E/0061 
Бенефициент: БУП 
Кратко описание на постигнатите резултати/въздействие/ - Основната цел на проекта е да повиши
осведомеността на младите хора за политиките на Европейския съюз(ЕС), за тяхната роля за
бъдещото им образователно и професионално развитие.  
Проект 4 - „Европа и аз“  
Период на изпълнение – 01.09.2016- 30.06.2017  
Обща стойност /в евро/ - 92 945  
Източник на финансиране /програма/донор/ - Европейски Парламент  
Договор - COMM/SUBV/2016/E/0032  
Бенефициент: БУП 
Кратко описание на постигнатите резултати/въздействие/ Проекта целеше да повиши
информираността и заинтересоваността на българската публика за ролята и работата на Европейския
парламент.  
Проект 5 - Гражданомер – за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения в
България  
Период на изпълнение – 01.07.2015- 31.08.2016  
Обща стойност /в евро/ - 26 940  
Източник на финансиране /програма/донор/ - Съвет на Европа  
Договор - AA66/15 Бенефициент: Българско училище за политика „Димитър Паница“  
Кратко описание на постигнатите резултати/въздействие/  
В рамките на проекта беше създаден „Гражданомер" - интерактивна интернет страница, свързана с
основните граждански и политически права, гарантирани от българското законодателство.  

Стремежът на АБГР и Българско училище за политика е да включват по-активно гражданите в
политическия процес, да повишат интереса към изборите и различните форми на гражданско участие.
Затова те активно работят за увеличаване на гражданския контрол при изработване на публичните
политики, за върховенство на закона, за свобода на словото, за повече морал в политиката и
неправителствения сектор, за отчетност и прозрачност на управлението, за овластяване и
толерантност към най-слабите членове на обществото. Настоящият проект ще спомогне да надградим
работата си по темата като се фокусираме на конкретни проблеми в община Рила.

Изпълнени проекти по Процедура BG05SFOP001-2.009
(В това поле се попълва информация за проект/и финансиран/и по Процедура BG05SFOP001-2.009
„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики и законодателство“, в които Кандидатът и/или Партньор/и по тази процедура е/са
изпълнявал/и като бенефициент и/или партньор, като следва задължително да посочи: • с какво по
същество проектното предложение по тази процедура се различава от вече изпълнения/те проект/
и; И/ИЛИ • по какъв начин го надгражда/т.)

Обща стойност /в лева/ - 87340.64  
Източник на финансиране /програма/донор/ - ОП Добро управление  
Договор - BG05SFOP001-2.009-0097-C01  
Бенефициент: Българско училище за политика „Димитър Паница“  
Кратко описание на постигнатите резултати/въздействие/  
Целта на проекта е по-ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на
обществения контрол върху публичните политики на местно ниво чрез по-активното гражданско
участие. Като част от него бяха изследвани и анализирани българските практики, както по прилагане
на законоустановените механизми за участие на гражданите в местното самоуправление, така и
доброволните инициативи, за да се открият слабостите в тяхното прилагане. Допълнително бяха
проучени и европейските практики в тази сфера. Въз основа на анализите бяха изведени модели за
успешно гражданско представителство и беше подпомогнат процеса на конституирането и
функционирането на такива инструменти у нас.  

Настоящият проект надгражда проект „Активни граждани – проспериращи общини“ чрез
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фокусирането му на конкретно място (община Рила) и конкретна тема (енергийна ефективност).
Анализът, изводите и препоръките от предишния проект обобщават механизмите за гражданско
участие в различните общини в България като цяло.  

Изпълнени/изпълнявани проекти от Кандидата/Партньора/ите, сходни на проектното
предложение
(В случай че Кандидатът и/или Партньорът е изпълнил/изпълнява проект по някоя от процедурите/
програмите, посочени в т. 13.2 от Насоките за кандидатстване и в проектното предложение, с
което кандидатства/ участва като Партньор по тази процедура, са налице сходства с изпълнения/
те/изпълнявания/те проект/и по отношение на целите, дейностите, резултатите и/или целевите
групи, в това поле, следва да се представи информация относно съответния/те проект/и като
посочи за всеки от тях: • номер и наименованиет, източник на финансиране, периода на изпълнение,
сходните цели, дейности, резултати и/или целеви групи; • дали проектното предложение по тази
процедура надгражда постигнатите резултати, както и какво налага надграждането (ако е
приложимо); • с какво проектното предложение се различава от сходните изпълнени/изпълнявани
проекти.)

Проект - На фокус: Реформата в детското правосъдие 
Период на изпълнение – 29.01.2021 - 30.6.2022  
Обща стойност /в лева/ - 83333,60 
Източник на финансиране /програма/донор/ - ОП Добро управление  
Договор - BG05SFOP001-3.003-0089 
Бенефициент: Българско училище за политика „Димитър Паница“  
Кратко описание на постигнатите резултати/въздействие/  
Целта на проекта е да осъществи граждански контрол и мониторинг в областта на продължаващата
реформа в българското правосъдие за деца с прояви в конфликт със закона, като насърчи активността
НПО, медии и граждански активисти. 

Настоящият проект няма сходства с проект „На фокус: Реформата в детското правосъдие“.

Възможности за мултиплициране на постигнатите резултати
(В това поле следва да се опише дали проектното предложение създава резултат/и, който/о могат
и ще бъдат мултиплициран/и. Тук следва да се опишат и механизмите, които ще осигурят
мултиплициране на опита и резултатите по проекта (ако е приложимо).)

Мултипликационният ефект от проекта и неговите резултати ще бъде постигнат от една страна чрез
осигуряване на широка публичност и информиране на всички заинтересовани страни, посредством
предвидените мерки за това.  
От друга страна, в резултат от изпълнението на проекта, ще се постигне и мултипликационен ефект,
по прилагането на елементите на гражданското участие и в създаването и реализацията на други
местни политики в община Рила. 
Необходимостта от включването на гражданите и бизнеса е обща характеристика на процесите
свързани с формулирането и управлението на местните политики и в този смисъл, резултатите от
проекта ще бъдат приложими и в други сфери на планиране, освен тази на енергийната ефективност. 
При успешна реализация, проектът ще създаде ноу-хау с методологията за гражданско включване в
разработването, мониторинга и оценка на изпълнението на стратегически документи и политики в
областта на енергийната ефективност. Тя, както и другите доклади и резултати от проекта ще бъдат
достъпни на Интернет страниците на Община Рила, Асоциация на българските градове и региони и
Българско училище за политика „Димитър Паница“.  
Мултипликация може да се очаква и на ниво придобити знания посредством неформалната система за
предаване на наученото от обучените служители на колегите им, които не са участвали в обученията и
разпространение на обучителните и информационните материали.
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ДДС Данък върху добавената стойност 

Делегиран регламент (ЕС) 

№ 480/2014 

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 

година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЗДДС Закон за данък върху добавената стойност 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗУСЕСИФ Закон за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

ИСУН или системата Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

Наредба № Н-3/2018 г. Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. на министъра на финансите за 

определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация 

на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и 

за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на 

счетоводната година по оперативните програми и програмите за 

европейско териториално сътрудничество 

НАНЕСИФ Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни 

и инвестиционни фондове 

ОПДУ/Програмата Оперативна програма „Добро управление” 

ПМС № 189/2016 г. Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне 

на национални правила за допустимост на разходите по програмите, 

съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

за програмен период 2014-2020 г. 

ПМС № 160/2016 г. Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне 

правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на 

договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти 

на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

ПМС № 162/2016 г. Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне 

на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по програмите, финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. 

Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби 

за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 
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Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 

Регламент (ЕС, Евратом) 

2018/1046 

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на 

Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 

1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, 

(ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 

283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 

Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 883/2013 

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и 

Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета 

Регламент (ЕС) 2016/679 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент 

относно защитата на данните) 

Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 

година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L 

352, 24.12.2013 г.) 

Указание № ДНФ-

3/23.12.2016 г. на 

министъра на финансите 
за третиране на данък 

върху добавената стойност 

Указание № ДНФ-3/23.12.2016 г. на министъра на финансите за 

третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход 

при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани 

от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд и  Европейския фонд за морско дело и 

рибарство на Европейския съюз, за програмен период 2014-2020 г. 

УО Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление” 
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РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ОБЩИ ПРАВИЛА 

1.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да изпълни ПРОЕКТА при спазване на административния 

договор за предоставяне на БФП и на изискванията и условията на Насоките за кандидатстване 

по процедурата, правото на ЕС и националното законодателство1, тези Условия за изпълнение 

и указанията на УО. 

1.2. При изпълнение на ПРОЕКТА БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) 

спазва принципите на добро финансово управление и прозрачност, определени в чл. 4, 

параграф 8 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1303/2013и чл. 2, параграф 59 и чл. 33, параграф 1 

от Регламент (ЕС) № 2018/10462. 

1.3. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ носи цялата отговорност за изпълнението и отчитането на ПРОЕКТА, като 

следва да осигури всички необходими за това финансови, човешки и материални ресурси. 

1.4. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) е длъжен при изпълнение на 

ПРОЕКТА да осигурява спазването на хоризонталните принципи3. 

1.5. За непреките разходи4 по ПРОЕКТА се прилага форма на предоставяне на БФП чрез единна 

ставка по чл. 67, параграф 1, буква “г” от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

1.6. За преките разходи за персонал5 за дейности по изпълнението на ПРОЕКТА се прилага форма 

на предоставяне на БФП чрез стандартна таблица на разходите за единица продукт (фиксирана 

часова ставка) по член чл. 67, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

1.7. Размерът на допустимите преки разходи за персонал на БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА по т. 

1.6 се определя въз основа на действително отработеното и отчетено време от служителите за 

извършените от тях дейности по изпълнението на ПРОЕКТА и фиксираната часова ставка по 

ПРОЕКТА, определена съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата. Не са допустими 

за възстановяване разходи за извършени дейности по изпълнението на ПРОЕКТА от служители 

на БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА по време на отсъствие от работа, независимо от 

основанието (ползване на законоустановен отпуск и др.) 

1.8. Дейностите по изпълнение на ПРОЕКТА, предвидени да се извършат от персонал на 

БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА, се възлагат съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 и 2 от ПМС № 

189/2016 г. 

1.9. При изпълнението на ПРОЕКТА БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) 

спазва изцяло правото на ЕС и националното законодателство, свързано с информация и 

комуникация, обществени поръчки, равни възможности, устойчива околна среда, държавни 

помощи и др., независимо от прилагането на форми за предоставяне на БФП  чрез стандартна 

таблица на разходите за единица продукт и единна ставка по член 67, параграф 1, букви „б“ и 

“г” от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

1.10. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ изпълнява ПРОЕКТА самостоятелно или съвместно с един или повече 

ПАРТНЬОРИ, ако такива са посочени в ПРОЕКТА. ПАРТНЬОРИТЕ (когато е приложимо) 

участват в изпълнението на ПРОЕКТА в съответствие със споразумението за партньорство, 

                                                 
1 Бенефициентът следва да се запознае с приложимите правни актове по ОПДУ, списък на които е публикуван в секцията на 

ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, раздел „Наръчници, ръководства, правила“. 
2 Финансовият ресурс по проекта се разходва в съответствие с принципа на добро финансово управление, и по-специално в 

съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност. Принципът на икономичност изисква ресурсите, 

използвани от институцията за осъществяване на нейните дейности, да се предоставят своевременно, в подходящо 

количество и качество и при най-добра цена. Принципът на ефикасност се отнася до най-доброто съотношение между 

използваните ресурси, предприетите дейности и постигането на целите. Принципът на ефективност е свързан със степента, 

в която се постигат поставените цели посредством предприетите дейности. 
3 Хоризонталните принципи, приложими към ОПДУ, са Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане 

на дискриминация, Партньорство и Устойчиво развитие. 
4 Непреки са разходите за организация и управление и разходите за информация и комуникация по проекта, които се 

изчисляват на база единна ставка върху допустимите преки разходи по проекта. 
5 Преките разходи за персонал се отнасят за възнаграждения/заплати и осигурителни вноски за сметка на 

работодателя/органа по назначаването на служители на трудово или служебно правоотношение с бенефициента/партньора. 
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сключено между тях и БЕНЕФИЦИЕНТА. Извършените от ПАРТНЬОРА разходи по 

ПРОЕКТА са допустими при същите условия, както и разходите, извършени от 

БЕНЕФИЦИЕНТА. 

1.11. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ осъществява текущо наблюдение и контрол на всички дейности, свързани 

с цялостното изпълнение на ПРОЕКТА и е отговорен за потвърждаване, че извършените от 

него преки разходи6 по ПРОЕКТА са въз основа на фактури и/или счетоводни документи с 

еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство. 

1.12. При изпълнението на ПРОЕКТА БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) е 

длъжен да спазва приложимите правила за минимална помощ (правилото de minimis) по 

смисъла на Регламент (ЕС) 1407/2013. 

1.13. Цялата кореспонденция, свързана с изпълнението на административния договор за  

предоставяне на БФП и/или на ПРОЕКТА се осъществява чрез ИСУН при спазване на 

изискванията на ЗУСЕСИФ, на съответните нормативни актове по прилагането му, на тези 

Условия за изпълнение и на Указанията за е-отчитане чрез ИСУН на проекти по ОПДУ по 

процедура № BG05SFOP001-2.0257.  

 

РАЗДЕЛ ІІ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 

2. ПРОГНОЗИ 

2.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да представя на УО чрез ИСУН прогноза за предстоящи по 

ПРОЕКТА искания за плащане (Приложение № 1) до 15 декември и до 15 юни всяка година.  

2.2. Прогнозата по ал. 1 се актуализира и изпраща на УО с всяко искане за авансово/междинно 

плащане. 

3. ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

ПОРЪЧКИ/ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

3.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) е длъжен да сключи договори с 

изпълнители на дейностите по ПРОЕКТА не по-късно от датата на изтичане на крайния срок, 

предвиден за сключването на всички договори с изпълнители в административния договор за 

предоставяне на БФП.  

3.2. Срокът по чл. 39, ал. 4 от ЗУСЕСИФ започва да тече от изтичането на крайния срок, предвиден 

за сключването на всички договори с изпълнители в административния договор за  

предоставяне на БФП. Срокът по чл. 39, ал. 4 от ЗУСЕСИФ спира да тече в случаите, 

определени в ПМС № 162/2016 г. 

3.3. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) е длъжен да прилага правилата за 

избор на изпълнител, уредени в Глава четвърта на ЗУСЕСИФ и нормативните актове по 

прилагането й, когато не се явява възложител по смисъла на ЗОП.  

3.4. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) е длъжен да прилага правилата за 

възлагане на обществени поръчки, уредени в ЗОП и нормативните актове по прилагането му, 

когато се явява възложител по смисъла на закона. 

3.5. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) по т. 3.3 е длъжен да проведе 

процедура за избор с публична покана по реда на Глава четвърта на ЗУСЕСИФ и ПМС 

№ 160/2016 г., когато прогнозната стойност за доставки или услуги без ДДС е равна или по-

висока от 30 000 лв. Не се допуска разделяне на предмета на възлагане по смисъла на параграф 

1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 160/2016 г. с цел заобикаляне на прилагането 

на процедурата за избор на изпълнител с публична покана.  

                                                 
6  “Преки разходи” са разходите, свързани с изпълнението на дейностите по съответния проект, които са пряко насочени 

към постигането на неговите цели и резултати. 
7 Указанията за е-отчитане чрез ИСУН на проекти по ОПДУ по процедура № BG05SFOP001-2.025 са публикувани в 

секцията на ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, раздел „Наръчници, ръководства, правила“. 
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3.6. При провеждане на процедури за избор на изпълнител/и по т. 3.5 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) публикува публичната покана в 

ИСУН.  

3.7. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ уведомява УО през ИСУН за извършеното класиране по процедура за 

избор с публична покана по ПМС № 160/2016 г. в 5-дневен срок от утвърждаването на 

протокола за резултатите от работата на оценителната комисия, като представя и самия 

протокол.  

3.8. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ уведомява УО през ИСУН за прекратяване на процедура за избор с 

публична покана по ПМС № 160/2016 г. в 3-дневен срок от прекратяването, като представя и 

самото решение за прекратяване. 

3.9. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не включва в договорите с изпълнителите изисквания за минимална 

стойност на разходите, които да бъдат отчитани към него. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТЧЕТНОСТТА 

4.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ носи отговорност за отчитане на изпълнението на дейностите, заложените 

индикатори и резултати и на извършените и платени разходи по ПРОЕКТА пред УО чрез 

ИСУН при спазване на настоящите Условия за изпълнение, Указанията за е-отчитане чрез 

ИСУН на проекти по ОПДУ по процедура № BG05SFOP001-2.025, изискванията на Наредба № 

Н-3/2018 г. и Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на 

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред 

управляващите органи посредством ИСУН. 

4.2. Преди плащане БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) извършва проверка 

на документите, представени от изпълнителите по договори в рамките на ПРОЕКТА, и 

проверка на място (когато е приложимо) за удостоверяване на изпълнението на заявените за 

плащане дейности. 

4.3. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ отчита изпълнението на ПРОЕКТА и потвърждава разходите, свързани с 

него, като подава пакети отчетни документи, съдържащи технически и финансови отчети и 

искане за плащане, заедно с придружаващите ги отчетни документи, в ИСУН. При подаването 

на всеки пакет отчетни документи (искане за междинно/окончателно плащане) 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя декларация, подписана от ръководителя на ПРОЕКТА 

(Приложение № 2). 

4.4. Отчетните документи, които БЕНЕФИЦИЕНТЪТ следва да представи в ИСУН в пакета 

отчетни документи съобразно вида на разходите и дейностите, които отчита, са описани в 

Приложение № 2 към Указанията за е-отчитане чрез ИСУН на проекти по ОПДУ по процедура 

№ BG05SFOP001-2.025. 

4.5. При подаване на искане за плащане БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не представя разходооправдателни и 

отчетни документи за непреките разходи. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя само 

документи/материали, доказващи, че е изпълнил мерките за информация, комуникация и 

видимост в съответствие с разпоредбите на Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и 

Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020 г.8  

4.6. В случай че има съмнение за нередност, отнасяща се до разходите по т. 4.5, 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен при поискване да представи пред УО съответните 

разходооправдателни и отчетни документи. 

                                                 
8 Единният наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. е публикуван 

на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, в меню “Документи”,  раздел „Национална комуникационна 

стратегия“. 
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4.7. Към всеки приложен в ИСУН договор по ПРОЕКТА, сключен от БЕНЕФИЦИЕНТ/ПАРТНЬОР 

(когато е приложимо) – възложител по ЗОП, се представя списък на обществените поръчки с 

идентичен или сходен предмет, възложени през предходните 12 месеца преди датата на 

решението за откриване на обществената поръчка (в резултат на която е сключен прикаченият 

договор) по образец (Приложение № 3). В случай че в искане за междинно/окончателно 

плащане е отчетен пряк разход на БЕНЕФИЦИЕНТ/ПАРТНЬОР – възложител по ЗОП, свързан 

с дейност, директно възложена без сключването на писмен договор с изпълнителя, към 

документите за съответния пряк разход се представя списъка по Приложение № 3 или други 

доказателства за извършен контрол от страна на възложителя за недопускане на разделяне с 

цел заобикаляне прилагането на ЗОП. 

4.8. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да извършва междинно отчитане по ПРОЕКТА най-малко 

веднъж в рамките на календарната година или при поискване от УО, освен когато по 

ПРОЕКТА не са извършени и платени преки разходи в рамките на съответната календарна 

година след началото на срока за изпълнение на ПРОЕКТА или след последното междинно 

отчитане.  

4.9. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ има право да подава искания за плащане на месечна база, съобразени с 

периода за верифициране на разходите от УО по предходни искания за плащане и без 

ограничение на общата им стойност, отчитайки ограниченията по т. 8.6, ако е приложимо. 

4.10. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ извършва окончателното отчитане в срок до 30 дни след изтичане на 

посочения в административния договор за предоставяне на БФП краен срок на допустимост на 

разходите. 

4.11. Техническите отчети трябва да съдържат пълна информация за всички аспекти на 

изпълнението на ПРОЕКТА за съответния отчетен период. 

4.12. Финансовите отчети трябва да съдържат пълна информация и отчетната документация по т. 4.4. 

за финансовото изпълнение на ПРОЕКТА за съответния отчетен период. 

4.13. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ отчита в междинните и окончателния технически отчети спазването на 

хоризонталните принципи9 при изпълнение на дейностите по ПРОЕКТА. 

4.14. При подаване на искане за междинно/окончателно плащане по ПРОЕКТА, в него се включват 

действително извършените и платени от БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА (когато е 

приложимо) преки разходи за изпълнение на дейностите по ПРОЕКТА през съответния отчетен 

период, както и съотносими непреки разходи. В процеса на верификация УО текущо 

проследява включените в исканията за плащане по ПРОЕКТА непреки разходи да не 

надхвърлят максимално допустимия процент на единната ставка съгласно Насоките за 

кандидатстване по процедурата, изчислен върху всички допустими преки разходи, представени 

в искания за плащане към момента на верификацията, както и да не надхвърлят предвидените в 

бюджета средства за непреки разходи на БЕНЕФИЦИЕНТА и ПАРТНЬОРА (ако е 

приложимо).  

4.15. Разходите за информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите 

на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство са допустими в размер до 10 % от 

общо допустимите преки разходи по проекта. В процеса на верификация УО текущо 

проследява включените в исканията за плащане по ПРОЕКТА разходи за информационни 

                                                 
9 За хоризонталния принцип за Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация 

се предоставя информация относно спазването на принципа при изпълнение дейностите по проекта, в т. ч. насърчаване на 

равенството между мъжете и жените и отчитането на социалните аспекти на пола, предотвратяване на дискриминация на 

основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална 

ориентация, като се предвидят потребностите на различните целеви групи, изложени на риск от такава дискриминация; 

осигуряване на достъпност за хората с увреждания. 

За спазването на хоризонталния принцип за Партньорство се отчитат проведени консултации със заинтересованите страни, 

обществени обсъждания и др. 

За спазването на хоризонталния принцип за Устойчиво развитие се отчитат дейности за: подпомагане на развитието на 

екологосъобразна администрация (работа без използване на хартия, „зелени“ обществени поръчки и др.), управление на 

отпадъците, изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по 

ефикасен и устойчив начин, предотвратяване на загубата на биоразнообразие, подобряване на условията за бизнес и др. 
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дейности да не надхвърлят максимално допустимия процент, изчислен върху всички 

допустими преки разходи, представени в искания за плащане към момента на верификацията, 

както и да не надхвърлят предвидените в бюджета средства за тези дейности. 

4.16. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ може да включи в искане за плащане и платени от него/ПАРТНЬОРА 

(когато е приложимо) аванси към изпълнители по договори в случаите, когато в сключения 

договор с изпълнител е предвидено авансово плащане и от изпълнителя е предоставена фактура 

или друг счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност за извършения разход, 

но не повече от 20 % от договорената цена на услугата/доставката по ПРОЕКТА.  

4.17. По изключение в искането за плащане могат да се включат и действително извършени и 

платени преки разходи и съотносими непреки разходи от предходни отчетни периоди, които не 

са били отчетени своевременно или са били отчетени, но не са били верифицирани от УО. В 

последния случай разходите могат да бъдат включени в следващо искане за плащане при 

отстраняване на причината, поради която УО е отказал тяхната верификация, когато това е 

възможно.  

4.18. При изпълнението и отчитането на ПРОЕКТА БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ следва да 

спазва изискванията на Наръчника на индикаторите по Оперативна програма „Добро 

управление“ 10 и метаданните относно индикатор R2-4 „Отправени препоръки от НПО и мрежи 

от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики“, когато той е 

предвиден по ПРОЕКТА.  

4.19. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ води подробна счетоводна отчетност, която следва да е 

достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по 

ПРОЕКТА. Той определя ДДС за възстановим или невъзстановим в съответствие с 

разпоредбите на Указание № ДНФ-3/23.12.2016 г. на министъра на финансите за третиране на 

данък върху добавената стойност. 

4.20. При подаване на искане за авансово плащане или първото искане за междинно плащане 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) декларира своя статут на 

регистрирано или нерегистрирано лице по ЗДДС, като за целта попълва декларация 

(Приложение № 4). В случай че администрацията-БЕНЕФИЦИЕНТ/ПАРТНЬОР, е 

регистрирано по ЗДДС лице, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя заедно с декларацията и копие на 

съответното удостоверение за регистрация по чл. 104 от ЗДДС. 

4.21. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да информира УО при промяна на неговия или на ПАРТНЬОРА 

(когато е приложимо) статут по ЗДДС или при промяна на органите за управление на 

БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА в срок до 5 работни дни от настъпване на промяната. В този 

случай БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя заедно с искането за плащане, подадено след промяната, 

нова декларация (Приложение № 4) и копие на съответното удостоверението за регистрация по 

чл. 104 от ЗДДС. 

4.22. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ включва в искане за плащане към УО невъзстановимия ДДС за доставени 

стоки и/или услуги по ПРОЕКТА като допустим за финансиране разход, в случаите когато 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо), не е регистрирано по ЗДДС лице. В 

този случай БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ декларира, 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 ОПДУ, преди датата на регистрация по ЗДДС, като за целта попълва 

декларация (Приложение № 5). БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя на УО декларацията при 

подаване на съответното искане за плащане. Горното се отнася само за включените в искането 

за плащане преки разходи. 

4.23. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ включва в искане за плащане към УО невъзстановимия ДДС за доставени 

стоки и/или услуги по ПРОЕКТА като допустим за финансиране разход, в случаите когато 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) е регистрирано по ЗДДС лице. В 

този случай БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ попълва декларация (Приложение № 5), която 

                                                 
10 Наръчникът на индикаторите по ОПДУ и метаданните по индикаторите на ниво оперативна програма са публикувани в 

секцията на ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, меню „Документи“, раздел „Наръчници, 

ръководства, правила“. 
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се представя на УО при подаване на съответното искане за плащане. За включения в искането 

за плащане невъзстановим ДДС БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя на УО копия от съответните 

дневници за покупки за данъчните периоди по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, от които е видно, че 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ не е ползвал данъчен кредит. Горното се отнася само за 

включените в искането за плащане преки разходи. 

4.24. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо), регистрирано по ЗДДС лице, следва 

да поддържа информация за размера на невъзстановимия ДДС, който се включва като 

допустим разход по ПРОЕКТА. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя информацията относно размера 

на невъзстановимия ДДС, начислен върху включените в искането за плащане преки разходи, 

посочвайки сумата в таблица съгласно Приложение 1 към Указание № ДНФ-3/23.12.2016 г. на 

министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност.  

4.25. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ (когато е приложимо) представя на УО документите по т. 4.22-4.24, 

отнасящи се до ПАРТНЬОРА, само в случай че в съответното искане за плащане са включени 

извършени от ПАРТНЬОРА разходи. 

4.26. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) се задължава да предприеме всички 

необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно УО 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

4.27. В срок до 10 работни дни от сключването на административния договор за предоставяне на 

БФП БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя на УО чрез ИСУН заповед или друг документ за 

определяне на екипа за организация и управление на ПРОЕКТА, декларации за липса на 

конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

2018/1046 (Приложение № 6) и декларации за нередности (Приложение № 7) от всички 

членове на екипа за организация и управление на ПРОЕКТА. При промяна на член на екипа за 

организация и управление на ПРОЕКТА, различен от ръководителя, посочените документи се 

предоставят чрез ИСУН в срок от 10 работни дни след съответното изменение.  

4.28. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да представя информация относно изпълнението на ПРОЕКТА 

при поискване от УО в определения за целта срок. 

4.29. В качеството си на самостоятелен администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 БЕНЕФИЦИЕНТЪТ следва да спазва всички приложими разпоредби 

на националното законодателство и правото на ЕС, свързани със защитата на личните данни, 

при обработването на такива данни за целите на изпълнението и отчитането на ПРОЕКТА. 

4.30. В случай че БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) упражнява дейности в 

секторите, посочени в чл. 1, пар. 1, букви „а“, „б“ или „в“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013 или 

дейности по автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, за 

които не следва да ползва минималната помощ, предоставена по процедурата, 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ се задължава по такъв начин да отдели дейностите и/ или 

да разграничи разходите, че при евентуална проверка от страна на УО, ЕК или друг оторизиран 

орган, да може да докаже, че изключените сектори/дейности не се ползват от минималната 

помощ по процедурата. 

5. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 

5.1. Счетоводната отчетност на ПРОЕКТА се осъществява от БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА 

(когато е приложимо) в съответствие с националното законодателство. 

5.2. Разходите по ПРОЕКТА следва да бъдат коректно отразени в счетоводната система, която се 

поддържа от БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА (когато е приложимо). 

5.3. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) гарантира, че данните, посочени във 

финансовите отчети и исканията за плащане, са точни, резултат са от надеждна счетоводна 

система и са изготвени на базата на разходни документи, които могат да бъдат проверени до 

изтичане на сроковете за съхранение на документацията по т. 11.1. 

5.4. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя с всяко искане за междинно и окончателно плащане извлечение 

от счетоводната система, която той/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) води, за преките 

разходи, включени в искането за плащане. 
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5.5. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) поддържа отделна счетоводна 

аналитична отчетност по ПРОЕКТА. ПАРТНЬОРЪТ (ако е приложимо), в случай че е 

бюджетна организация, поддържа отделна счетоводна аналитична отчетност по ПРОЕКТА по 

реда, предвиден за извънбюджетните сметки и фондове съгласно националното 

законодателство. 

РАЗДЕЛ ІV. МОНИТОРИНГ, ВЕРИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ  

6. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

6.1. УО осъществява цялостен процес на наблюдение и контрол на физическия и финансов 

напредък на ПРОЕКТА, с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи, 

постигнатите резултати/индикатори и спазването на мерките за информация, комуникация и 

видимост. 

6.2. УО извършва документална проверка на всяко искане за плащане, подадено от 

БЕНЕФИЦИЕНТА, включително и на придружаващата го документация. 

6.3. УО извършва планови и извънредни проверки на БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА (когато е 

приложимо), включително на мястото на изпълнение на ПРОЕКТА. УО уведомява 

БЕНЕФИЦИЕНТА за предстоящата проверка на място не по-късно от 5 работни дни преди 

началната й дата. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да уведоми незабавно ПАРТНЬОРА (когато е 

приложимо) за предстояща проверка, за която е получил информация от УО, в случаите, когато 

проверката засяга и ПАРТНЬОРА. По своя преценка УО може да извърши проверка на място 

без предварително да уведоми БЕНЕФИЦИЕНТА. 

6.4. В случай че по ПРОЕКТА се изпълняват дейности, свързани с организиране и/или провеждане 

на публични обсъждания със заинтересованите страни, конференции, работни срещи, 

информационни кампании и други присъствени или онлайн събития, в срок от 5 работни дни 

преди датата на провеждане на събитието БЕНЕФИЦИЕНТЪТ уведомява УО чрез ИСУН за 

темата, мястото, дата и часа на провеждане. 

6.5. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) е длъжен да оказва пълно 

съдействие и да предоставя съответните права и достъп на представителите на УО, 

Сертифициращия орган, Одитния орган, Сметната палата, Европейската комисия, 

Европейската прокуратура, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с 

измамите(OLAF) и други институции, оторизирани за това да извършват проверки, инспекции 

и одити по ПРОЕКТА, доколкото тези права и достъп са необходими, за да упражняват 

посочените органи и институции в пълна степен съответната си компетентност. По отношение 

на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и 

инспекции на място, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. 

6.6. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо)  е длъжен да включи изискването по 

т. 6.5 в договорите си с изпълнители на дейности по ПРОЕКТА. 

6.7. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) трябва да осигури достъп на 

представителите на органите, посочени в т. 6.5, до активите и информацията по ПРОЕКТА и до 

местата, свързани с неговото изпълнение. 

6.8. За всяка извършена проверка на място по ПРОЕКТА УО изготвя становище, съдържащо 

констатации и препоръки, за което уведомява БЕНЕФИЦИЕНТА своевременно. 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен (когато е приложимо) да изпрати незабавно на ПАРТНЬОРА 

полученото от УО становище, в случаите когато съдържащите се в него констатации и 

препоръки засягат и ПАРТНЬОРА. 

6.9. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ предоставя на УО копие от заключителния документ/доклад на органите 

по т. 6.5, различни от УО, в срок до 5 работни дни от получаването му от 

БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА (когато е приложимо). 
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7. ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ОТ УО 

7.1. Разходите по ПРОЕКТА са допустими, ако са в съответствие с изискванията и условията на 

ЗУСЕСИФ, ПМС № 189/2016 г., Насоките за кандидатстване по процедурата, тези Условия за 

изпълнение и указанията на УО. 

7.2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) е длъжен да осигури публичен 

достъп до разработените по ПРОЕКТА анализи, проучвания, изследвания, наръчници, 

формулирани добри практики, иновативни решения, одити, предложения и препоръки, 

методики, модели, механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка, бази данни и 

други, като ги публикува на интернет страницата си. УО извършва проверка дали 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ е изпълнил това свое задължение при верификацията на 

искане за плащане, в което са включени разходи за съответните разработени по ПРОЕКТА 

документи, материали и други. 

7.3. УО извършва верификация на разходите по реда на Глава пета от ЗУСЕСИФ въз основа на 

проверка на представените от БЕНЕФИЦИЕНТА към съответното искане за плащане отчетни 

документи съгласно Указанията за е-отчитане чрез ИСУН на проекти по ОПДУ по процедура 

№ BG05SFOP001-2.025, както и на проверки на място, когато това е приложимо. УО проверява 

дали съфинансираните продукти и услуги са доставени и дали преките разходи, включени в 

искането за плащане от БЕНЕФИЦИЕНТА, са били заплатени (с изключение на преките 

разходи за персонал) и съответстват на приложимото законодателство, на оперативната 

програма и на условията за финансиране на ПРОЕКТА.  

7.4. При разглеждане на искане за окончателно плащане УО извършва проверка за правомерност на 

предоставената минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 към датата на 

сключване на административния договор, като извършва проверки по отношение на 

БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА в регистъра на минималните помощи, поддържан от 

министъра на финансите.  

7.5. След приключване на цялостната проверка на представените документи по т. 7.3 УО може да 

изисква от БЕНЕФИЦИЕНТА допълнителни документи и разяснения, като определели срок за 

представянето им не по-дълъг от един месец.  

7.6. В случай че бенефициентът не представи в определения от УО срок допълнителните документи 

или разяснения по т. 7.5, съответният разход не се верифицира, като може да бъде включен в 

следващо искане за плащане. 

7.7. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя на УО чрез ИСУН цялата документация, която не е налична в 

раздел „Е-тръжни процедури“ на ИСУН, свързана с избор на изпълнител/обществена поръчка, 

извършен/възложена след прилагане на процедура по ПМС № 160/2016 г. или ЗОП, 

включително чрез събиране на оферти с обява или покана по ЗОП (когато е приложимо), в срок 

до 15 работни дни от сключване на договор с избрания изпълнител.  

7.8. УО уведомява БЕНЕФИЦИЕНТА относно резултата от процеса по верификация за всеки 

подаден пакет отчетни документи чрез ИСУН.  

7.9. УО определя и извършва финансови корекции на БФП по ПРОЕКТА съгласно Раздел ІІІ на 

Глава пета от ЗУСЕСИФ. Определянето на размера на финансовите корекции се извършва по 

реда на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на 

финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите 

корекции по реда на ЗУСЕСИФ.  

 

РАЗДЕЛ V. ПЛАЩАНИЯ 

8. ПЛАЩАНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП 

8.1. Плащанията по административния договор за предоставяне на БФП се извършват въз основа на 

искания за плащане, които се представят на УО съгласно Указанията за е-отчитане чрез ИСУН 
на проекти по ОПДУ по процедура № BG05SFOP001-2.025. 

8.2. УО извършва авансови плащания по административния договор за предоставяне на БФП до 

20% от стойността на одобрената БФП по ПРОЕКТА. 

apis://Base=NARH&DocCode=41762&ToPar=Art63&Type=201/
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8.3. Авансовото плащане се извършва след предоставяне на банкова гаранция, издадена от банка, 

регистрирана в Република България. Обезпечението за авансово плащане е за стойността на 

аванса, в полза на Администрацията на Министерския съвет, в чиято структура е 

Управляващият орган, и срокът на валидност не може да бъде по-кратък от 18 месеца след 

изтичане на срока за изпълнение на ПРОЕКТА, посочен в административния договор за 

предоставяне на БФП. 

8.4. УО извършва плащанията по т. 8.2 до 24 дни от получаване на искането за авансово плащане 

при наличие на разполагаем лимит по десетразрядния код на УО. Когато БЕНЕФИЦИЕНТЪТ 

не е приложил документи, необходими за извършване на авансовото плащане, или не е 

представил обезпечение, УО го поканва да ги представи. Срокът за извършване на авансово 

плащане спира да тече до датата на представянето им. 

8.5. Междинни плащания и окончателно плащане се извършват след верифициране от УО на 

действително извършени и платени от БЕНЕФИЦИЕНТА и/или ПАРТНЬОРА (когато е 

приложимо) преки разходи; преки разходи за персонал, изчислени на база фиксирана часова 

ставка и непреки разходи, изчислени на база единна ставка, с цел потвърждаване на 

допустимостта им и при наличие на физически и финансов напредък по ПРОЕКТА. Плащането 

се извършва в 90-дневен срок от постъпване на съответното искане за плащане при наличие на 

разполагаем лимит по десетразрядния код на УО. Срокът за извършване на плащането спира да 

тече до представянето на документите/разясненията по т. 7.5, но общо за не повече от един 

месец. 

8.6. Общият размер на авансовите и междинните плащания по ПРОЕКТА не може да надхвърля  

95 % от общата стойност на ПРОЕКТА съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-3/2018 г.  

8.7. Ограничението по т. 8.6 не се прилага в случаите, когато по ПРОЕКТА няма извършено 

авансово плащане. 

8.8. Размерът на окончателното плащане се изчислява, като от общо верифицираните от УО 

допустими разходи по ПРОЕКТА, финансирани с БФП, се приспаднат извършените авансови и 

междинни плащания.  

8.9. Общата сума на всички плащания по ПРОЕКТА, извършвани от УО, не може да надвишава 

максималния размер на БФП, посочен в административния договор за предоставяне на БФП. 

 

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЕ И/ ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР/ФИНАНСИРАНЕТО НА 

ПРОЕКТА 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА.  

9.1. Изменения и/или допълнения на административния договор за предоставяне на БФП и 

ПРОЕКТА се извършват по инициатива на УО или по искане на БЕНЕФИЦИЕНТА при 

условията на чл. 39 от ЗУСЕСИФ. 

9.2. Измененията и/или допълненията по т. 9.1 се извършват чрез сключването на допълнителни 

споразумения към административния договор в писмена форма, освен в случаите по т. 9.11. 

9.3. Изменения и/или допълнения на ПРОЕКТА по т. 9.1 по искане на БЕНЕФИЦИЕНТА се 

извършват след подаване на искане за изменение чрез раздел „Договор“, подраздел „Версии на 

договор“ в ИСУН, като в системата се прилага искане за изменение по образец (Приложение 

№ 8). Попълненото искане за изменение по образеца на Приложение № 8 се подписва от лице/а, 

овластено/и да представлява/т БЕНЕФИЦИЕНТА. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ следва да представи 

ясно описание на предлаганите промени, обосновка за необходимостта от извършването им и 

очакваните ефекти от тях. В случаите, когато се иска извършването на промени във формуляра 

за кандидатстване, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ ги нанася в електронния формуляр за кандидатстване.  

9.4. Не се допускат промени, които водят до: 

1. нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕСИФ; 
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2. увеличаване размера на бюджета на ПРОЕКТА; 

3. увеличаване на максималния размер на минималната помощ, определен в 

административния договор за БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА (ако е приложимо); 

4. удължаване срока за изпълнение на ПРОЕКТА над максимално допустимия съгласно 

Насоките за кандидатстване по процедурата; 

5. намаляване на стойността на индикатор/и, отпадане на индикатори и/или 

промяна/преформулиране на целите на ПРОЕКТА;  

6. прехвърляне на средства от преки в непреки разходи при запазване на общата стойност 

на ПРОЕКТА.  

9.5. При искане за промяна относно предвидените в ПРОЕКТА разходи заедно с искането по т. 9.1 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя и актуализирана финансова обосновка на бюджета на 

ПРОЕКТА. 

9.6. При искане за промяна на ръководителя по ПРОЕКТА заедно с искането по т. 9.1 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя и автобиография по образец (Приложение 4 към Насоките за 

кандидатстване по процедурата) на предлаганото лице. Предлаганият нов ръководител на 

ПРОЕКТА трябва да притежава опит в управлението на поне 2 проекта и/или в изпълнението 

на поне 2 дейности, сходни на предвидените в ПРОЕКТА. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя 

декларациите по т. 4.27, подписани от одобрения от УО ръководител в срок до 10 работни дни 

от получаване на уведомлението от УО относно одобряването им. 

9.7. В случаите, когато са извършени изменения в екипа за организация и управление на ПРОЕКТА 

по отношение на лица, различни от ръководителя на ПРОЕКТА, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не подава 

искане по т. 9.1, а само уведомява УО чрез ИСУН, като прилага и документите по т. 4.27 в срок 

до 10 работни дни след извършване на съответното изменение. УО не се произнася по такива 

изменения на екипа, тъй като същите не съставляват изменения на ПРОЕКТА. 

9.8. УО се произнася по искането по т. 9.1 в срок до 20 работни дни от датата на получаването му. 

В случаите, когато за одобряването на промяната е необходимо представянето на документ от 

друг орган или организация, срокът за произнасяне на УО спира да тече до представянето му. 

УО уведомява чрез ИСУН БЕНЕФИЦИЕНТА относно одобряването/отхвърлянето на исканите 

промени в същия срок, като при отхвърлянето им уведомлението съдържа мотиви. Исканите 

промени от БЕНЕФИЦИЕНТА се считат за одобрени и влизат в сила от датата на получаване 

на уведомлението от БЕНЕФИЦИЕНТА в ИСУН/датата на допълнителното споразумение към 

административния договор за предоставяне на БФП (когато е приложимо). 

9.9. При установени нередовности, непълноти и/или несъответствия в искането по т. 9.1, УО може 

да поиска тяхното отстраняване или допълнителни документи/разяснения, като посочи срок за 

отстраняването/представянето им. В тези случаи срокът по т. 9.8 спира да тече до датата на 

получаване на изисканата информация/документи или коригираното искане.  

9.10. В случай че БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не изпрати исканите документи/разяснения или коригирано 

искане по т. 9.1 в указания срок или същите са непълни и/или не съответстват на искането, УО 

може да отхвърли искането. 

9.11. Всяко изменение на ПРОЕКТА води до задължително изменение и/или допълнение на 

административния договор за предоставяне на БФП чрез сключването на допълнително 

споразумение към него, освен в случаите на:  

7. промяна на ръководителя по ПРОЕКТА; 

8. прехвърляне на средства в рамките на един бюджетен раздел, без да се изменя общата 

стойност на ПРОЕКТА и максималният размер на минималната помощ, определен за 

БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА в административния договор; 

9. прехвърляне на средства между бюджетните раздели в размер до 15% от договорения 

размер на всеки от тях, без да се изменя общата стойност на ПРОЕКТА и максималният 

размер на минималната помощ, определен за БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА в 

административния договор;  
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10. изменение в графика за изпълнение на дейностите по ПРОЕКТА, без да се изменя 

общият срок за изпълнение на ПРОЕКТА; 

11. изменения в плана за външно възлагане по ПРОЕКТА; 

12. други несъществени изменения на ПРОЕКТА, които не засягат планираните 

резултати/индикатори по ПРОЕКТА, общия размер на БФП и максималния размер на 

минималната помощ, определен за БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА в 

административния договор, по преценка на УО. 

 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР/ФИНАНСИРАНЕТО НА 

ПРОЕКТА 

10.1. Административният договор/финансирането на ПРОЕКТА се прекратява при условията на чл. 

39 от ЗУСЕСИФ. 

10.2. В случаите по т. 10.1 финансовите отношения между УО и БЕНЕФИЦИЕНТА, възникнали 

вследствие на предсрочното прекратяване на договора/финансирането на ПРОЕКТА, се считат 

за уредени в деня на извършване на окончателното плащане от УО на БЕНЕФИЦИЕНТА 

(когато е приложимо) или респективно в деня, в който БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възстанови 

дължимите на УО суми (когато е приложимо). 

 

РАЗДЕЛ VIІ. ОДИТНА ПЪТЕКА 

11. ОДИТНА ПЪТЕКА, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

11.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) съхранява всички 

разходооправдателни документи, свързани с изпълнението на ПРОЕКТА, в съответствие с чл. 

140 на Регламент (ЕС) № 1303/2013, за период от четири години, считано от 31 декември на 

годината, в която БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е подал документите, свързани с окончателното 

отчитане на ПРОЕКТА. УО уведомява БЕНЕФИЦИЕНТА, в случаите, когато е необходимо 

този срок да бъде удължен.  

11.2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) следва да създаде и поддържа 

одитна следа съгласно минималните изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 

480/2014, която да позволява извършването на последващ контрол, проверка, одит и оценка от 

всички заинтересовани страни, участващи в процеса на управление и контрол на средствата по 

програмата. 

11.3. Документите се съхраняват под формата на оригинали или заверени копия на оригиналите или 

на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални 

документи или документи, съществуващи единствено в електронна версия. 

11.4. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ поддържа актуален регистър, съдържащ информация за 

местонахождението на оригиналните документи по ПРОЕКТА и отговорното лице за тяхното 

съхранение. Регистърът се представя на УО при подаване на искане за междинно и 

окончателно плащане. 

 

РАЗДЕЛ VIІІ. НЕРЕДНОСТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА 

12. НЕРЕДНОСТИ 

12.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) се задължава да прилага всички 

необходими мерки за превенция на нередности по смисъла на чл. 2, т. 36 и 38 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013 в срока за изпълнение на ПРОЕКТА. 

12.2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) се задължава незабавно да подаде 

сигнал за наличието на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, когато е 

установил или има подозрение, че са били извършени такива. Начините за подаване на сигнали 

са посочени в НАНЕСИФ. Електронната поща за подаване на сигнал до ръководителя на 

Управляващия орган на ОПДУ е opgg-irregularities@government.bg. Сигнал може да бъде 
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подаден и чрез електронен бутон „СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ“ в секцията на ОПДУ на 

Единния информационен портал www.eufunds.bg.  

12.3. Ръководителят на УО администрира нередности съгласно разпоредбите на НАНЕСИФ. УО не 

верифицира засегнатите в конкретния случай разходи и спира плащанията, свързани с тях, до 

изясняване на обстоятелствата, свързани с нередността, за което уведомява БЕНЕФИЦИЕНТА 

писмено чрез ИСУН. Разходите могат да бъдат включени в следващо искане за плащане, ако 

бъде установена липсата на нередност в конкретния случай. 

 

13. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА НА УО  

13.1. Бенефициентът възстановява предоставената с административния договор финансова подкрепа, 

когато е определена индивидуална финансова корекция или когато е недължимо платена без 

правно основание или при отпаднало основание. 

13.2. С определените финансови корекции и недължимата поради отпаднало основание финансова 

подкрепа се намалява размерът на БФП в счетоводната система на УО и на верифицираните 

разходи по искане за плащане.  

13.3. Бенефициентът възстановява вземанията, определени съгласно чл. 35 от Наредба Н-3/2018 г. в 

14-дневен срок от датата, на която е информиран чрез ИСУН за дължимата сума по определена 

индивидуална финансова корекция или от влизането в сила на акта, с който са установени 

вземанията по недължимо платена без правно основание или при отпаднало основание 

финансова подкрепа. При възстановяване на задължението преди крайния срок не се дължи 

лихва за забава. 

13.4. УО извършва прихващане от последващо плащане по ПРОЕКТА, дължимо след верифициране 

на разходи по ПРОЕКТА, когато дължимите средства не са възстановени по реда на т. 13.3. 

13.5. В случай че БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не изпълни доброволно задължението за възстановяване, УО 

пристъпва към способите за възстановяване, предвидени в приложимото национално 

законодателство и правото на ЕС. 

13.6. След приключването на ПРОЕКТА БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възстановява по банкова сметка, 

посочена от УО11, лихви, генерирани от префинансирането (лихви, генерирани по банковата 

сметка на БЕНЕФИЦИЕНТА), когато е приложимо. 

13.7. Всички дължими суми от БЕНЕФИЦИЕНТА се възстановяват на УО по сметка на УО, 

посочена в поканата за доброволно възстановяване и/или акта за установяване на публично 

вземане. 

 

14. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНА МИНИМАЛНА ПОМОЩ ОТ 

БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА НА УО 

14.1. В случай че след сключването на административния договор УО установи чрез проверката по 

т. 7.4, че към датата на сключването му са били нарушени изискванията на Регламент (ЕС) № 

1407/2013 и/или на Насоките за кандидатстване по процедурата, свързани с предоставянето на 

минимална помощ на БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА, цялата, определена с 

административния договор безвъзмездна финансова помощ, се счита за недопустима, като 

всички изплатени от УО средства подлежат на възстановяване в пълен размер. В този случай и 

лице, което правомерно е получило част от безвъзмездната финансова помощ по договора 

(независимо дали има качеството на БЕНЕФИЦИЕНТ или ПАРТНЬОР по ПРОЕКТА) дължи 

възстановяването на съответната част в пълен размер. 

14.2. В случая по т. 14.1, неправомерно получената по административния договор минимална помощ 

от БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА (когато е приложимо), по смисъла на Регламент (ЕС) 

                                                 
11 В секцията на ОПДУ на Единния информационен портал www.eufunds.bg, меню „Управление“, раздел „Управляващ 

орган“. 
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№ 1407/2013, подлежи на възстановяване в пълен размер от съответния получател при 

условията и по реда на чл. 37 от Закона за държавните помощи. 

 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И ВИДИМОСТ 

15. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И ВИДИМОСТ  

15.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) е длъжен да изпълнява всички мерки 

за информация, комуникация и видимост в съответствие с разпоредбите на Приложение XII от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г.12 и ПРОЕКТА. 

15.2. Във всеки документ/материал, свързан с изпълнението на ПРОЕКТА, който се използва за 

обществеността или за участниците в ПРОЕКТА, се посочва, че  ПРОЕКТЪТ се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

15.3. УО следи за изпълнение на задълженията по т. 15.1 и 15.2 от БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА 

(когато е приложимо), като при неизпълнение на задължителните мерки за информация, 

комуникация и видимост може да извърши финансова корекция на предоставената БФП. 

 

РАЗДЕЛ X. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 

16. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ И АКТИВИТЕ ПО ПРОЕКТА  

16.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ/ПАРТНЬОРЪТ (когато е приложимо) е длъжен да включва клаузи в 

договорите с изпълнители на дейности по ПРОЕКТА за придобиване от него на правото на 

собственост върху резултатите от ПРОЕКТА.  

                                                 
12 Единният наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. е публикуван 

на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, в меню “Документи”,  раздел „Национална комуникационна 

стратегия“. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение № 1 към т. 2.1 
Прогноза за предстоящи искания за плащания към УО 

на ОПДУ (образец) 

Приложение № 2 към т. 4.3 Декларация на бенефициента (образец) 

Приложение № 3 към т. 4.7 

Списък на обществените поръчки с идентичен или 

сходен предмет, възложени през предходните 12 

месеца (образец) 

Приложение № 4 към т. 4.20 и 4.21 Декларация относно статута по ЗДДС (образец) 

Приложение № 5 към т. 4.22 и 4.23 Декларация относно невъзстановимия ДДС (образец) 

Приложение № 6 към т. 4.27 
Декларация за липса на конфликт на интереси 

(образец) 

Приложение № 7 към т. 4.27 Декларация за нередности (образец) 

Приложение № 8 Към 9.3 Искане за промени (образец) 

 



Приложение № 1*

Бенефициент: 

Приоритетна ос: 

№ на проекта/бюджетната линия:

Наименование на проекта:

Обща стойност на проекта/бюджетната 

линия (в лева, с включено ДДС):

Индикативна стойност

на исканията за плащане

(в лева, с включено ДДС)

1-во тримесечие

2-ро тримесечие

3-то тримесечие

4-то тримесечие

Общо: 0

Индикативна стойност

на исканията за плащане

(в лева, с включено ДДС)

1-во тримесечие

2-ро тримесечие

3-то тримесечие

4-то тримесечие

Общо: 0

* Приложение № 1 към Условията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ по Процедура

 BG05SFOP001-2.025

N 

N+1 

ПРОГНОЗА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ИСКАНИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ УО НА ОПДУ



УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОГНОЗАТА

Прогнозата се подава: 

     - с всяко искане за авансово и междинно плащане; 

     - до 15 юни и 15 декември, в случай че няма искане за плащане (ИП) в процес на верификация

в Управляващия орган (УО).

Попълва се за настоящата (n) и следващата година (n+1), като вместо (n) и (n+1) се изписват

съответните години. 

Прогнозата трябва да е максимално реалистична, а не формално разпределение на числа без връзка с

текущото състояние (включително проблеми) на проекта и плановете на екипа му за управление.

Касае периодите, през които бенефициентът ще подава ИП към УО (и индикативните стойности

на тези ИП), а не периодите, през които са извършени включените в ИП разходи или са планирани да

бъдат извършени. 

Пример: разходът е направен през октомври на година n, но бенефициентът планира да го включи в

ИП, което ще подаде към УО през януари на следващата година n+1. В този случай съответната сума

се предвижда за първото тримесечие на година n+1.

Внимание! Срокът за подаване на искане за окончателно плащане (ОИП) не съвпада с крайния

срок за изпълнение по проекта. В общия случай, ОИП се подава до 3 месеца след срока за

изпълнение на проекта (освен ако не е посочено друго в договора/заповедта за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ и приложимите условия за изпълнение/общи условия). 

Пример: Ако проектът изтича на 31 декември в година n, ОИП може да бъде подадено (и съответно

включено в прогнозата) през първото тримесечие на следващата година n+1.

Когато се планира удължаване на срока на проекта, но все още няма поискана/одобрена промяна: 

- забавените плащания, за които е необходимо удължаване, се прогнозират в тримесечието, в

което трябва да се подаде ОИП съгласно последния одобрен краен срок за изпълнение, като може

да се добави забележка, че се планира удължаване;

- при следваща прогноза, когато удължаването е вече одобрено, тези забавени плащания се

разпределят и по следващи тримесечия съобразно новия краен срок за изпълнение.

В прогнозата е достатъчно да се попълнят 8 числа – по едно за всяко тримесечие на двете години. 

Не е необходимо да се изброява кои разходи формират тези числа. 

Посочват се само предстоящи ИП (включително и за авансово плащане, когато се планира такова).

Сумите за миналите периоди/за вече входирани ИП се изтриват (съответните клетки се оставят

празни или се записва 0), тъй като в УО има актуална информация за тези ИП.

Също така, в прогнозата не се включват и сумите на „настоящи“ искания за плащане - когато 

прогнозата се прилага заедно с ИП, сумата на това искане не се отразява в нея (счита се за 0). 

Пример: бенефициентът подава ИП1 (например аванс) за 50 000 лв. в първо тримесечие. Ако в

прогнозата запише за същото тримесечие 50 000 лв., считаме, че възнамерява до края на тримесечието

да подаде и друго ИП2 (например междинно) за 50 000 лв. Но ако в действителност няма намерение да

подава ИП2, е необходимо клетката на първото тримесечие да остане празна или да се запише 0.

Прогнозата се изпраща през ИСУН във формат Ексел - не е необходимо да се подписва от Съставил,

Утвърдил, да се сканира и т.н.



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2*  

 

Проект №: 

Наименование на проекта:  

Бенефициент: 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА 

за отчетен период: ........................../.....................г. 

 

С настоящото декларирам, че: 

1. данните за посочения отчетен период, въведени в ИСУН и включени в Техническия 

отчет, Финансовия отчет и/или Искането за плащане, са действителни и коректни; 

2. извършена е пълна проверка на документите, представени от изпълнителите по 

договори за изпълнение на дейности по проекта; 

3. извършена е проверка на място за удостоверяване на изпълнението на заявените за 

плащане дейности, когато е приложимо; 

4. извършена е проверка за изпълнение на условията за плащане, определени в 

административния договор за предоставяне на БФП по отношение на непреките 

разходи, изчислени на база единна ставка като процент от преките разходи; 

5. дейностите за организация и управление на проекта и за информация и 

комуникация не се възлагат изцяло на външен за бенефициента изпълнител; 

6. изборът на изпълнител е осъществен съгласно условията и реда на Закона за 

обществените поръчки и/или съответната приложима нормативна уредба (Глава 

четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г.); 

7. дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро 

финансово управление; 

8. искането за плащане включва само допустими и действително извършени от 

бенефициента/партньора преки разходи, придружени от фактури и/или други 

счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно 

приложимото законодателство и изискванията на УО, които се съхраняват при 

бенефициента, както и преки разходи за персонал, изчислени въз основа на 

фиксирана часова ставка (ако е приложимо) и непреки разходи, изчислени на база 

единна ставка за дейностите за организация и управление на проекта и за 

информация и комуникация; 

9. един и същ  разход не е включен едновременно в преките разходи и в разходите, 

изчислени на база единна ставка; 

                                                           
* Приложение № 2 към Условията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ по Процедура 

BG05SFOP001-2.025 
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10. напредъкът по проекта, в това число финансов и физически, е проверен от 

бенефициента, включително чрез проверка на място (когато е приложимо); 

11. извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и 

документите са на разположение на националните и европейските контролни и 

одитни органи при поискване; 

12. извършените разходи, свързани с изпълнението на проекта, са надлежно 

осчетоводени в специално обособена аналитичност в счетоводната система на 

бенефициента и при поискване счетоводната система е достъпна за проверка от 

националните и европейските контролни и одитни органи;  

13. при извършени одити и/или проверки не са констатирани слабости и пропуски при 

управлението на проекта1 (ако е приложимо);  

14. към датата на подаване на искането за плащане включените в него разходи не са 

включвани в искане за плащане по друг проект, друга програма или друг 

инструмент, финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на ЕС 

в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент № 1303/2013, както и с други 

публични средства, различни от тези на бенефициента. 

15. обработването на лични данни, изискуеми съгласно административния договор за 

предоставяне на БФП за целите на изпълнението и отчитането на дейностите по 

проекта, се извършва, като са предприети подходящи и достатъчни технически и 

организационни мерки за защита на тези данни и са изпълнени всички останали 

задължения съгласно Регламент (ЕС) 2016/6792 и националното законодателство. 

 
Дата  ..........................   Ръководител на проекта: 

 

(име и подпис) 

 

                                                           
1 В случай че при извършени одити и/или проверки са констатирани слабости и/или пропуски при 

управлението на проекта, текстът на т. 13 от декларацията се изтрива, а към отчета се прилага 

информация за предприетите действия за отстраняването им по одобрен график с корективни мерки. 
2 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на 

данните. 



№

Нормативно 

основание  за 

възлагане на 

обществена поръчка 

(чл., ал. от ЗОП; вид 

процедура)  

Предмет на обществената поръчка

Дата на решението 

за откриване на 

обществената 

поръчка 

(приложимия 

документ съгласно 

вътрешните правила 

на възложителя за 

съответния ред за 

възлагане по чл. 20 

от ЗОП) 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка (без ДДС)

Дата на сключване 

на договора за 

обществена поръчка

Стойност на 

договора за 

обществена 

поръчка (без ДДС)

Забележка

1

2

3

...

n

................................................................................

* В списъка се попълва информация за обществените поръчки, възложени от възложителя през предходните 12 месеца преди датата на решението за откриване на обществената поръчка (в 

резултат на която е сключен прикаченият договор).

Изготвил: ..................................... (подпис)

...............................................................................................................

Наименование на проекта:

Забележка: 

Предмет на обществената поръчка, в резултат на която е 

сключен прикаченият договор:

(име и фамилия на възложителя)

................................................................................

СПИСЪК*

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ИДЕНТИЧЕН ИЛИ СХОДЕН ПРЕДМЕТ, ВЪЗЛОЖЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

към Условията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ по Процедура BG05SFOP001-2.025 

(име и фамилия, длъжност)

.................................................. (подпис)

№ на проекта:

 Дата на решението за откриване на обществената поръчка 

(приложимия документ съгласно вътрешните правила на 

възложителя за съответния ред за възлагане по чл. 20 от 

ЗОП)

www.eufunds.bg



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4*  

 

   

 

ДЕКЛАРАЦИЯ1 

ОТНОСНО СТАТУТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

(ЗДДС) 

 

Долуподписаният/ата:  .......................................................................................................................... 
(трите имена на представляващия/те бенефициента/партньора или упълномощено от него/тях лице) 

 ................................................................................................................…............................................, 
(длъжност на лицето), 

представляващ/а/и2 

................................................................................................................................................................... 
 (наименование организацията на бенефициента/партньора)  

  

ЕИК по БУЛСТАТ.................................................... на организацията на бенефициента/ 

партньора/административна структура, част от която е звеното-партньор3 

..................................................................................................................................................................,  
(наименование на организацията на бенефициента/партньора ) 

изпълняващ/а/о проект № ...................................., „.............................................“ (наименование на 

проекта) по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
 

1. Представляваната от мен администрация/организация 

  не е регистрирано лице по ЗДДС.  

  е регистрирано лице по ЗДДС  по чл. .......................от .................................. (дата). 

 

2. При промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя писмено 

Управляващия орган на ОПДУ в срок до 5 работни дни от настъпване на промяната.  

 

3. Задължавам се да предоставя при поискване от страна на Управляващия орган на 

ОПДУ необходимите официални документи, издадени от съответните компетентни органи, 

удостоверяващи декларираните по-горе обстоятелства. 

                                                           
* Приложение № 4 към Условията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ по Процедура 

BG05SFOP001-2.025 
1 Декларацията се подава с искането за авансово плащане или с първото искане за междинно плащане по проекта. 
2 Когато декларацията се подписва от оправомощено за целта лице, се посочва и съответният документ за 

оправомощаването, който се прилага към първата подадена декларация и към следваща такава само при промяна 

на оправомощаването. 
3 При попълването излишният текст се изтрива – напр. бенефициент, партньор и др. 
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Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

 

 

Дата......................                                                                    Декларатор: ………………………. 

гр. ..........................                                                                                          (подпис) 

 

 

 

 



 
    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5*  

 

   

ДЕКЛАРАЦИЯ1 

ОТНОСНО НЕВЪЗСТАНОВИМИЯ ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДДС), 

ВКЛЮЧЕН В ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ № ........................... 

 

Долуподписаният/ата:  .......................................................................................................... 
(трите имена на представляващия/те бенефициента/партньора или упълномощено от него/тях лице) 

 ................................................................................................................................................................ 
(длъжност на лицето), 

представляващ/а/и2..................................................................................................................................

... 
 (наименование организацията на бенефициента/партньора)  

ЕИК по БУЛСТАТ.................................................... на организацията на бенефициента/ 

партньора/административна структура, част от която е звеното-партньор3 

..................................................................................................................................................................,  
(наименование на организацията на бенефициента/партньора ) 

изпълняващ/а/о проект № ...................................., „.............................................“ (наименование на 

проекта) по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

 

1. Включеният в искането за плащане ДДС по разходи, извършени от 

.................................................................................................................................................................. 
(административната структура/ организацията на бенефициента, респективно административната 

структура, част от която е звеното -  бенефициент) 

 

е невъзстановим, тъй като представляваната от мен администрация/организация:  

  не е регистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и 

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; 

 

                                                           
* Приложение № 5 към Условията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ по Процедура 

BG05SFOP001-2.025  
1 Декларацията се подава с всяко искане за плащане по проекта, в което е включен невъзстановим ДДС 
2 Когато декларацията се подписва от упълномощено за целта лице, се посочва и съответният документ за 

упълномощаването, който се прилага към първата подадена декларация и към следваща такава само при промяна 

на упълномощаването. 
3 При попълването излишният текст се изтрива – напр. бенефициент, партньор и др. 
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  е регистрирано лице по чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС (регистрация при 

доставки за услуги и регистрация при вътреобщностно придобиване); 

  е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, 

ал. 2 по ЗДДС, и доставката на стоки и услугите, финансирани по ОПДУ, са предназначени за: 

- извършване на освободени доставки на стоки и/или услуги по глава четвърта от 

ЗДДС или   

- безвъзмездни доставки на стоки и/или услуги в случаите когато не са приравнени на 

възмездни доставки на основание разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 3 от ЗДДС; 

- дейности, различни от изрично изброените в чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗДДС. 

  е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, 

ал. 2 по ЗДДС, и правото на приспадане на данъчен кредит за получените доставки на стоки 

и/или услуги, финансирани по ОПДУ, не е налице на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от 

ЗДДС; 

 е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, 

ал. 2 по ЗДДС, и за доставки на стоки с характер на дълготрайни активи, включително на 

недвижими имоти, които ще се използват както за независима икономическа дейност, така и 

за цели, различни от независимата икономическа дейност (дейности, за извършването на 

които бенефициентът не е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС) е 

приложил разпоредбите на чл. 71а и чл. 71б от ЗДДС, в сила от 1 януари 2017 г. 

2. При промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя писмено 

Управляващия орган на ОПДУ в петдневен срок от настъпване на промяната.  

 

3. Задължавам се да предоставя при поискване от страна на Управляващия орган на 

ОПДУ необходимите официални документи, издадени от съответните компетентни органи, 

удостоверяващи декларираните по-горе обстоятелства. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

 

 

Дата......................                                                                    Декларатор: 

гр. ..........................                                                                                          (подпис) 

 

 

 



     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6*  
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, пар. 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 

2018/1046 

 

Аз, долуподписаният/ата, ......................................................................................................................,  
(трите имена) 

в качеството си на лице, изпълняващо функциите на ........................................................................ 

в екипа за организация и управление на проект № ......................................................................  

с наименование ....................................................................................................................................., 

финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№......................................../ ............... г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), 

изпълняван от бенефициента ..........................................................................., 

 

Декларирам: 

Запознат/а съм с Политиката за противодействие на измамите, корупцията и 

конфликт на интереси и Индикаторите за измами, приложения към Наръчника  за изпълнение 

на Оперативна програма „Добро управление“, публикуван в секцията на ОПДУ на Единния 

информационен портал: www.eufunds.bg, раздел „Документи“, подраздел „Наръчници, 

ръководства, правила“. 

Запознат/а съм с чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 

1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 

283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, 

който гласи следното: 

„Конфликт на интереси 

                                                           
* Приложение № 6 към Условията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ по Процедура 

BG05SFOP001-2.025 



1. Финансовите участници по смисъла на глава 4 от настоящия дял и другите лица, 

включително националните органи на всяко равнище, участващи в изпълнението на бюджета 

при условията на пряко, непряко и споделено управление, включително в подготвителните 

действия, в одита или в контрола, не предприемат никакви действия, които могат да поставят 

собствените им интереси в конфликт с тези на Съюза. Те предприемат също така подходящи 

мерки за предотвратяване на конфликт на интереси във функциите, за които носят отговорност, 

и за справяне със ситуации, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на 

интереси. 

2. Когато има риск от конфликт на интереси с участието на служител на национален 

орган, съответното лице отнася въпроса до своя пряк ръководител. Когато подобен риск 

съществува за служители, за които се прилага Правилникът за персонала, съответното лице 

отнася въпроса до съответния оправомощен разпоредител с бюджетни кредити. Съответният 

пряк ръководител или оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити потвърждава 

писмено дали е установен конфликт на интереси. В случай на установяване на конфликт на 

интереси органът по назначаването или съответният национален орган вземат необходимите 

мерки съответното лице да прекрати всякаква дейност по този въпрос. Съответният 

оправомощен разпоредител с бюджетни кредити или съответният национален орган гарантира, 

че се предприемат всички допълнителни подходящи действия в съответствие с приложимото 

право. 

3. За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното 

и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в 

параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, 

политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк 

или косвен личен интерес.“ 

Потвърждавам, че ще спазвам тези изисквания и незабавно ще информирам 

Управляващия орган на ОПДУ за всяка ситуация, която може да се счете за конфликт на 

интереси. 

Не се намирам в ситуация на конфликт на интереси съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС, 

Евратом) 2018/1046, в горепосоченото ми качество и във връзка със заеманата от мен 

длъжност/позиция. 

Доколкото ми е известно, не съществуват факти или обстоятелства в миналото, 

понастоящем или които биха могли да възникнат в обозримо бъдеще, които могат да поставят 

под съмнение моята независимост и които да ме поставят в ситуация на конфликт на интереси. 

Удостоверявам, че ако узная за такива обстоятелства, незабавно ще съобщя на компетентните 

лица и че ако бъде установен конфликт на интереси, ще се оттегля от заеманата от мен 

длъжност/позиция. 

Удостоверявам, че ще спазвам поверителността на всички данни или документи, които 

са ми били поверени, които съм открил или изготвил в хода на изпълнение на поверените ми 

задължения. 

 

Дата: ...............      Декларатор: 

(подпис) 



 
   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7*  

 

   

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ 

 

Аз, долуподписаният/ата, ......................................................................................................................,  
(трите имена) 

в качеството си на лице, изпълняващо функциите на ........................................................................ в екипа 

за организация и управление на проект № ......................................................................  

с наименование ....................................................................................................................................., 

финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№......................................../ ............... г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), 

изпълняван от бенефициента ..........................................................................., 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) 1303/2013, а 

именно: 

„Нередност“ означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с 

прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, 

участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би 

имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен 

разход в бюджета на Съюза.  

2. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно чл. 3, пар. 2, буква „а” от Директива (ЕС) 

2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, 

засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, а именно: 

„За измама, засягаща финансовите интереси на Съюза, се счита следното: 

а) по отношение на разходите, несвързани с възлагането на обществени поръчки — всяко действие или 

бездействие, което се отнася до: 

 използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, 

в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от 

бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име; 

 неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия 

резултат; или 

 неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те 

са били първоначално предоставени; 

                                                           
* Приложение № 7 към Условията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ по Процедура 
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б) по отношение на разходите, свързани с възлагането на обществени поръчки — най-малко когато е 

извършена, за да се получи незаконна облага за извършителя или друго лице, като по този начин се 

причиняват щети на финансовите интереси на Съюза — всяко действие или бездействие, което се 

отнася до: 

 използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, 

в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от 

бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име; 

 неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия 

резултат; или 

 неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те 

са били първоначално предоставени, което нарушава финансовите интереси на Съюза.“ 

3. Запознат/а съм с адресатите за подаване на сигнали за нередности и измами или на съмнения за 

нередности и измами по Оперативна програма „Добро управление”, а именно: 

– до ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”; 

– до директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на 

Министерството на вътрешните работи; 

– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия; 

4. Запознат/а съм начините на подаване на сигнал за нередности и измами или съмнения за нередности 

и измами, посочени в Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Електронната поща за подаване на сигнал до ръководителя на Управляващия 

орган на ОПДУ е opgg-irregularities@government.bg. Сигнал може да бъде подаден чрез електронен 

бутон „СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ“ в секцията на ОПДУ на Единния информационен портал 

www.eufunds.bg. 

 

5. Запознат/а съм с Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 13.07.2016 г. 

 

Дата  ..........................   Декларатор: ……………………………….. 

(подпис) 

 

http://www.eufunds.bg/


      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8* 

 

 

 

ДО Г-Н/ Г-ЖА ....................... 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН 

НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 

 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР (/И НА) ПРОЕКТ1 

 

Дата: 

 
 

Бенефициент: 

 
 

Проект № 

 
 

Наименование на проекта: 

 
 

Договор за БФП № 

 
 

Предходни изменения на 

Договора: 

 

 

Описание на исканото изменение: 

(Моля, представете ясно описание на предлаганите промени) 

Причините, довели до исканото изменение са: ..........  

(Моля, посочете ясно и подробно причините, които налагат изменението на проекта/договора) 

Очакваните ефекти от изменението са:  

В случай че исканото изменение не бъде извършено, това ще доведе до следните 

рискове за изпълнението на проекта:  

Исканото изменение налага промени в следните точки от договора за предоставяне на 

БФП/ (и от) формуляра за кандидатстване: ............................... 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Актуализирана финансова обосновка (ако е приложимо). 

2. Автобиография (ако е приложимо). 

3. Други документи (ако е приложимо). 

                                                 
* Приложение № 8 към Условията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ по Процедура BG05SFOP001-2.025  
1 Искането се подава до Управляващия орган чрез ИСУН, подписано от лице/а, овластено/и да представлява/т 

БЕНЕФИЦИЕНТА или упълномощено от него/тях лице. В случай че искането е подписано от упълномощено лице, се 

представя и пълномощното.   



      

 

(В случай на промени на разходи по проекта, се представя актуализирана финансова 

обосновка на бюджета. 

В случай на промяна на ръководителя на проекта, се представя автобиография на 

предлаганото лице по образец, приложение към Насоките за кандидатстване.) 

 

С УВАЖЕНИЕ,  

 

(имена и подпис на лице/а, овластено/и да представлява/т 

БЕНЕФИЦИЕНТА или упълномощено от него/тях лице) 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 
 
 
 

 







 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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