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1. Въведение 

Целта на настоящото ръководство е да Ви подпомогне при изготвянето на успешно заявление за 

проект и да Ви помогне да разберете административните и финансовите правила, приложими за 

програмата на Комисията за обучение на национални съдии по конкурентно право на ЕС. 

Освен това ръководство има за цел да разясни подробно процеса на подаване на заявления и да 

предостави инструкции за това как се попълват формулярът за кандидатстване за безвъзмездни 

средства и съответните приложения, посочени в поканата за представяне на предложения. 

Поради това от Вас се изисква внимателно да прочетете настоящото ръководство преди да 

започнете да подготвяте пакета от документи за кандидатстване.  

2. Общи правила, приложими за предоставянето на безвъзмездни 
средства за проекти 

2.1. Кой може да кандидатства?  

Комисията подкрепя проекти, които ще донесат добавена стойност на европейско равнище (вж. 

също раздел 2.1 от поканата за предоставяне на предложения). Поради това, преди да подадете 

заявление за безвъзмездни средства, следва да прецените дали национални или регионални 

източници на финансиране биха били по-подходящи за проектите Ви отколкото финансиране от 

Съюза.  

Съгласно член 7 от Регламент 1382/2013: 

 

1.В Програмата могат да участват всички структури и образувания, които са законно установени в:  

а) държавите членки;  

б) държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са страни по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, в съответствие с това споразумение;  

в) страните кандидатки, потенциалните кандидатки и присъединяващите се държави в съответствие с 

общите принципи и общите условия, определени за участието на тези страни в програмите на Съюза, 

установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или подобни 

споразумения.  

2. Структури и образувания със стопанска цел имат достъп до Програмата само при сътрудничество с 

организации с нестопанска цел или публични организации.  

3. Структури и образувания, които са законно установени в трети държави, различни от участващите в 

Програмата в съответствие с параграф 1, букви б) и в), по-специално държави, спрямо които се прилага 

Европейската политика за съседство, могат да бъдат асоциирани към дейностите по Програмата като 

сами поемат разходите си, ако това отговаря на целта на тези дейности.  

4. Комисията може да сътрудничи с международни организации съгласно условията, определени в 

съответната годишна работна програма. Достъп до Програмата имат международните организации, 

работещи в обхванати от Програмата области, в съответствие с Финансовия регламент и съответните 

годишни работни програми. 
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2.2. Заявител 

 Заявителят или „организаторът“ може да реши да сформира екип от партньори. В зависимост от 

степента на участие на тези партньори, те ще бъдат определени като „събенефициери“ или 

„асоциирани партньори“. 

Заявителят е отговорен за планирането на проекта и неговото разработване, както и за подаването 

на заявлението. Освен това заявителят ще носи отговорност за цялостното управление на проекта, 

координацията на задачите, връзката с Комисията и управлението на бюджета. Заявителят ще бъде 

единственото звено за контакт с Комисията и той ще бъде отговорен за цялостната комуникация 

между Комисията и партньорите в проекта. 

Заявителят ще действа като координатор и ако бъде избран — ще бъде бенефициер, който ще 

подпише споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. По този начин бенефициерът 

поема правната и финансовата отговорност за изпълнението на проекта в съответствие с 

разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 

В случай на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на множество бенефициери, 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства трябва да се подпише от всички 

бенефициери или от един от бенефициерите от името на всички събенефициери. Той може да 

направи това само след като е получил всички изисквани пълномощни от събенефициерите. Това се 

нарича мандат. Всички суми на безвъзмездните средства ще бъдат прехвърляни по банковата 

сметка на определения за тази цел бенефициер, който ще бъде отговорен за това да предостави 

средствата на събенефициерите по проекта. 

Заявителят също така ще носи отговорност за всички дейности по докладване относно проекта за 

периода му на действие и ще изготвя изискваните от Комисията окончателни финансови отчети и 

доклади, освен ако не делегира финансовото управление на друга организация, действаща като 

координатор. 

За да се запознаете с конкретните критерии за допустимостта на кандидатите, моля, вж. поканата. 

2.3. Партньори и други участващи организации 

2.3.1. Събенефициери  

Събенефициерите трябва да бъдат законно установени в държава, отговаряща на условията за 

финансиране към момента на подаване на заявлението. 

Събенефициерите са организации и институции, които, в сътрудничество със заявителя в 

качеството му на координатор, помагат за разработването и изпълнението на дейностите по проекта 

и си разпределят съответните задачи и финансови средства. Заявителят и всички събенефициери са 

страни по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства на множество бенефициери и те 

поделят помежду си правната и финансовата отговорност за надлежното и навременно изпълнение 

на проекта. Направените от даден събенефициер разходи са допустими за целите на финансирането 

(вж. раздел 5) по същия начин, по който са допустими разходите, направени от заявителя. 

Въпреки това заявителят винаги е единственото звено за контакт с Комисията и е отговорен за 

докладването, изисквано от Комисията. 
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За да докажат участието си в проекта, събенефициерите трябва да подпишат писмо за намерение 

на етапа на подаване на заявлението. Те трябва да попълнят и да подпишат съответния формуляр в 

пакета от документи за кандидатстване (формуляра на декларацията за партньорство). Освен това 

събенефициерите могат да подпишат и пълномощно за предоставяне на мандат на заявителя за 

сключване с Комисията на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и за получаване 

на плащането на безвъзмездните средства, ако проектът бъде избран. Като алтернативна 

възможност споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да бъде подписано от 

всички събенефициери, но само един от тях ще може да получава плащанията от Комисията. 

 

Съгласно разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства всички 

събенефициери са солидарно отговорни за осъществяването на проекта. Споделената правна и 

финансова отговорност за проекта също така означава, че организациите ще трябва да постигнат 

споразумение за начина, по който съвместно ще работят. Обикновено това става под формата на 

споразумение за партньорство за конкретния проект. Комисията нито се намесва в това 

споразумение за партньорство, нито е страна по него. Комисията зачита различните стилове на 

управление на организациите, но подчертава, че разпоредбите на това споразумение не трябва да 

бъдат дискриминационни, както и че те трябва да бъдат в съответствие с националните законови 

изисквания и със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, приложимо за проекта. 

Следва да се отбележи, че в случай на несъответствие разпоредбите на споразумението за отпускане 

на безвъзмездни средства се ползват с предимство пред което и да било друго споразумение, 

сключено между членовете на партньорството. 

 

ВНИМАНИЕ: Тъй като всички събенефициери си поделят правните и финансовите отговорности, 

някои приложения, съдържащи се във формуляра за кандидатстване, трябва да бъдат предоставени 

от всички събенефициери. Използвайте за справка контролния списък за заявителите. 

2.3.2. Асоциирани партньори 

Трети страни, които или не изпълняват критериите да бъдат заявители или събенефициери, или 

няма да правят разходи, могат да участват в проекта като асоциирани партньори. 

Асоциирани партньори могат да бъдат например организации от държави, които не отговарят на 

условията за финансиране, но чието участие в проекта е обосновано, или просто организации, които 

ще предприемат извършването на дейности, пряко свързани с проекта, но без финансови последици 

(например те ще подпомагат заявителя като му осигуряват контакти или като му предоставят 

помещенията си за безплатно ползване).  

Ако участието им в проекта доведе до разходи (например пътни и дневни разноски), те трябва да 

бъдат направени от заявителя или от събенефициер. 

Асоциираните партньори могат да направят финансова вноска. Това трябва да бъде посочено в 

заявлението
1
. 

Асоциираните партньори следва да подпишат писмо за намерение на етапа на подаване на 

                                                 
1
 В хода на реализирането на проекта тази сума може да претърпи промяна, но всяко 

намаление/увеличение ще окаже въздействие и върху общия размер на приноса от Комисията. 
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заявлението. Ако асоциираният партньор желае да съфинансира проекта, размерът на финансовия 

принос следва да бъде посочен в писмото за намерение и да бъде отразен в предварителния 

бюджет. 

Заявителят и събенефициерите са отговорни за дейностите на асоциираните партньори, тъй като 

тяхното участие представлява част от предложението за проекта и впоследствие ще представлява 

част от условията на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 

2.4. Какъв вид проекти могат да бъдат финансирани от Комисията? 

Всяка година след публикуване на поканата за представяне на предложения Комисията финансира 

значителен брой проекти. По линия на програмата за обучение на национални съдии по 

конкурентно право на ЕС ще бъдат финансирани проекти, които отговарят на целите и 

приоритетите, посочени в поканата за представяне на предложения. Ето защо е важно да 

прочетете много внимателно съдържащата се в поканата подробна информация, за да установите 

областите от интерес за Комисията. 

За всеки проект може да се подава само едно заявление за безвъзмездни средства и то следва да 

бъде подадено от заявителя. Всяка организация може да подаде заявления за множество проекти, 

които ще бъдат оценявани от Комисията поотделно. Няма ограничение за участието на 

организациите като партньори или заявители в повече от един проект, във връзка с които са 

подадени заявления за финансиране по една и съща покана. 

Преди да подадат заявление заявителят и партньорите следва да се запознаят подробно с това какви 

са осъществените дейности и актуалните знания в областта, за да могат да изготвят проект, който е 

новаторски и носи добавена стойност. Проектите, които просто повтарят предходни проекти или не 

отчитат съществуващите знания, ще получат ниски оценки от Комисията. 

Могат да бъдат отпускани безвъзмездни средства за подпомагане на мерки, предприемани от 

органи, за да подкрепят съдебното сътрудничество и/или за да предоставят обучение по 

конкурентно право на ЕС за национални съдии и за да насърчават сътрудничеството между 

тях, които включват (примерно): 

 организирането на конференции, семинари, симпозиуми или срещи за национални 

съдии във връзка с конкурентното право на ЕС;  

 кратки или продължителни обучения по конкурентно право на ЕС като част от 

програми за обучение (за начинаещи или напреднали) за национални съдии или 

съдебни служители;  

 програми за обмен между съдии от различни националности; 

  сътрудничество, включително създаване и/или поддръжка на мрежи и/или бази 

данни, между съдебни органи или други публични или частни организации, 

отговорни за насърчаването или наблюдението на правилното прилагане на 

конкурентното право на ЕС от националните съдии.  

ВАЖИ ЗА ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ПЕРИОДА 2014—2020 г. 
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3. Финансови аспекти на финансирането от Комисията 

3.1. Финансови правила за предоставяне на безвъзмездни средства 

Финансирането на проекти се базира на принципа на съфинансиране. Предоставяните по 

програмата безвъзмездни средства не трябва да покриват общия размер на разходите по проектите. 

Финансовата вноска на ЕС не трябва да надвишава 80 % от общите допустими разходи (вж. раздел 
5) за проекта. 
 

Следователно минимум 20 % от общите допустими разходи трябва да бъдат покрити от 

заявителя и/или събенефициерите и асоциираните партньори. Този принос не трябва да идва от 

бюджета на ЕС. 

Размерът на съфинансиране трябва да бъде посочен във формуляра за кандидатстване за 

безвъзмездни средства и във всички съответни приложения към него (формуляра за бюджета, 

писмото(а) за намерение и т.н.). Средствата, с които ще участва заявителят, трябва да са налични в 

неговата банкова сметка, а всички обещани средства от събенефициер или асоцииран партньор 

трябва да зависят само от условието за получаване на безвъзмездни средства от Комисията. В 

случай на каквито и да било допълнителни условия, приносът ще бъде считан за необезпечен. По 

отношение на съфинансирането от публични органи обаче се позволява допълнително условие за 

съблюдаване на съответните национални разпоредби. 

Вноските в натура могат да бъдат записани в специалния раздел от формуляра за бюджета, но не 

се вземат предвид като допустими разходи и не се приемат като съфинансиране, освен когато 

попадат в категорията, посочена в съображение (7) от Регламент 1382/2013, което гласи: „Съюзът 

следва да улеснява учебните дейности, свързани с прилагането на правото на Съюза, като 

признава заплатите на участващите магистрати и съдебни служители, заплащани от органи на 

държавите членки, за допустими разходи или реално съфинансиране, в съответствие с Регламент 

(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) („Финансовия 

регламент‟)".
2
 

Ако отпуснатата от Комисията сума е с по-малък размер от сумата, поискана от заявителя, 

последният е отговорен да намери необходимата допълнителна сума или да намали общата 

стойност на проекта. 

Безвъзмездните средства се отпускат от Комисията само с нетърговски цели, а проектите 

категорично не трябва да водят до реализирането на печалба. Всяка печалба ще бъде приспадана от 

платения от Комисията на ЕС окончателен размер на сумата. При все това безвъзмездните средства 

в размер по-малък или равен на 60 000 EUR са освободени от правилото за нереализиране на 

печалба. 

Пакетът от документи за кандидатстване следва да съдържа прогнозен бюджет в евро, в който 

приходите и разходите са балансирани. 

 

Заложените в бюджета разходи не следва да включват ДДС, освен когато организацията, която 

                                                 
2
 Важи само за покани за представяне на предложения, публикувани от 2014 г. нататък. 
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извършва разходите, не може да възстанови ДДС, платен върху направените за стоки и услуги 

разходи, които ще бъдат отнесени към проекта. Платен от публични органи ДДС е допустим, ако 

дейността попада извън обхвата на обичайната дейност на публичния орган.  

 

По правило осъществяването на избраните проекти ще започне веднага след като двете страни 

подпишат споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Разходите са допустими, считано 

от началната дата на проекта. Всички разходи, извършени преди тази дата, не са допустими. 

Комисията не може да възстановява каквито и да било разходи, извършени в държави, които не 

отговарят на условията за допустимост. Моля, проверете в поканата и вижте кои са държавите, 

отговарящи на условията за допустимост. 

 

За подробни правила относно допустимостта на разходите, моля, вж. раздел 5 от настоящото 

ръководство. 

 

3.2. Процедури на плащане 

По общо правило финансирането се предоставя на две вноски: 

- може да се извърши авансово плащане в размер до 50 % от сумата на безвъзмездните 

средства. Ако е приложимо, то се извършва след подписването на споразумението за 

отпускане на безвъзмездни средства от двете страни в срок от тридесет календарни дни от 

получаване на искане за авансово плащане
3
. При изтичане на този срок без да е извършено 

плащане, заявителят има право на лихва за забава, която се изчислява и генерира автоматично 

като самостоятелно плащане;  

- окончателно плащане, т.е. плащането на остатъка от размера на безвъзмездните средства. То 

се извършва след получаване и одобрение от Комисията на окончателния доклад
4
 и искане за 

окончателно плащане
5
. 

Моля, имайте предвид обаче, че въз основа на индивидуална оценка на риска Комисията може: 

- да намали процента на авансовото плащане, 
- да въведе междинно плащане или 

- да поиска допълнителни финансови гаранции от заявителя, които покриват размера на 

авансовото плащане до извършване на окончателното плащане. 

Ако е приложимо, тези допълнителни условия ще бъдат съобщени на заявителя в уведомлението за 

отпускане на безвъзмездни средства и също така ще бъдат заложени в споразумението за отпускане 

на безвъзмездни средства. 

Окончателният размер на безвъзмездните средства в никакъв случай няма да надвишава 

максималния размер, посочен в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 

                                                 
3 Искането за авансово плащане представлява изпратено по пощата писмо, което съдържа дата и подпис, номер на 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и номера HT. В него трябва да се съдържа ясно искане за 

авансово плащане и да се посочва исканата обща сума в евро. 
4 Окончателният доклад е пълен, когато отговаря на всички изисквания, посочени в приложенията към 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 
5 Искането за окончателно плащане представлява писмо, изпратено по пощата, което съдържа дата и подпис, номер 

на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и номера HT. В него трябва да се съдържа ясно искане за 

окончателно плащане и да се посочва исканата обща сума в евро. 
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Към момента на плащане на остатъка окончателният размер на безвъзмездните средства ще бъде 

пропорционален на допустимите разходи по проекта и той ще бъде намален, ако общият размер на 

допустимите разходи се окаже по-нисък от общия размер на прогнозните разходи. 

Освен това Комисията може да намали окончателния размер на безвъзмездните средства, за да се 

гарантира, че общият размер на приходите по проекта не надвишава общия размер на разходите по 

проекта. 

Дължимите за окончателното плащане суми се плащат от Комисията в срок от шестдесет 

календарни дни от получаването на пълния окончателен доклад и искането за окончателно 

плащане. При изтичане на този срок без да е извършено плащане, заявителите имат право на лихва 

за забава. Това важи само за валидни пълни искания за плащане. 

 

4. Как се изготвя заявление? 

 

4.1. Начин на подаване и език 

Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва стандартният формуляр за 

кандидатстване и се добавят необходимите приложения, изброени в част F от него.  

Цялата оправдателна документация трябва да бъде ясно подредена и номерирана, като се 

използват заглавните страници на приложенията, съдържащи се в пакета от документи за 

кандидатстване. 

Формулярите могат да се изтеглят от следния уебсайт: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

Заявленията трябва да бъдат подадени в писмен вид и да се изпратят по пощата. Не се приема 

никаква друга форма на подаване. Няма да се приемат заявления или приложения, изпратени по 

електронна поща или по факс.  

Въпросите във връзка с поканата за представяне на предложения могат да се изпращат по 

електронна поща на адрес: COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

Заявленията трябва да съдържат пълния набор от документи (включително всички документи, 

посочени в приложението ,,Контролен списък за заявителите“ в пакета от документи за 

кандидатстване), да носят подпис и дата. Трябва да бъдат подадени в два екземпляра (един 

екземпляр на хартия с подпис и един екземпляр в електронен формат — USB памет или CD) чрез 

изпращане по пощата, с експресна куриерска услуга или доставка на ръка (датата се 

удостоверява с пощенското клеймо или с обратната разписка от експресната куриерска услуга). 

Няма да се приемат заявления или приложения, изпратени по електронна поща или по факс. 

Заявлението трябва да бъде подписано от лицето, упълномощено да сключва правно обвързващи 

споразумения от името на заявителя.  

Заявлението и всички приложения могат да се подават на всеки от официалните езици на 

Европейския съюз, но за предпочитане на английски език. Ако заявленията са подадени на език, 

различен от английски, трябва да се прибави резюме на английски език (част В.2 от формуляра за 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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кандидатстване). 

4.2. Пакет от документи за кандидатстване 
Пакетът от документи за кандидатстване се състои от формуляр за кандидатстване (A—F) и 

приложенията към него (1—14) 

4.3. Формуляр за кандидатстване 
Формулярът за кандидатстване представлява документ във формат Microsoft WORD (doc), в 

който следва да се съдържат основни данни за заявителя, проекта и съответното(ите) 

партньорство(а) (ако има такива). 

В началото на формуляра за кандидатстване има поле за заглавието на проекта, както и поле за 

потвърждаване на получаването, което е запазено за Европейската комисия.  

Съветваме Ви внимателно да прочетете формуляра за кандидатстване и приложенията. 

4.3.1. Заявител — част А 

Моля, предоставете данни за заявителя (вж. точка 2.2) 

Цялата комуникация/кореспонденция, свързана с проекта, ще бъде изпратена на лицето, чието име е 

посочено в раздела „Лице за контакт“, и тук посочените данни ще бъдат вписани също в 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Моля, имайте предвид, че Комисията би 

била признателна, ако е възможно цялата комуникация между нея и лицето за контакт да се води на 

английски език с оглед на по-голяма ефективност. Адресът за контакт може да се различава от 

официалния адрес на заявителя. 

Моля, във формуляра посочете името и длъжността на лицето, което подписва от името на 

организацията, и поставете подпис, дата и печат. Това лице следва да бъде упълномощено да 

сключва финансово и правно обвързващи споразумения от името на заявителя. Моля, имайте 

предвид, че Комисията може да поиска копие от документа за това упълномощаване. 

Ако предложението получи финансиране чрез безвъзмездни средства, Комисията ще подготви 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства за подпис от лицето, посочено в този раздел, 

освен ако не е съобщено друго. 

Моля, предоставете данни за координиращата организация, ако заявителят делегира финансовото 

управление на проекта на друга организация (вж. точка 2.2). 

4.3.2. Общо описание на проекта — част B 

4.3.2.1. Обща информация — част B.1 

Тази част представлява основното описание на дейностите, които ще бъдат предприети в рамките на 

проекта. Този документ ще предостави на Комисията подробна информация за проекта, като 

например заглавието, предлаганите дейности, целите, приоритетите, броя на партньорите, 

продължителността и т.н., и ще бъде основната база за оценката на Вашето заявление. 
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Моля, дайте на Вашия проект конкретно заглавие, което отразява предложените дейности. Моля, 

избягвайте да използвате в заглавието на проекта наименованието на програмата, по която се 

отпускат безвъзмездните средства. 

Пълното заглавие на проекта трябва да бъде посочено в полето „Заглавие“ (title). Съкращението на 

заглавието може да бъде включено в полето „Акроним/кратко заглавие“ (acronym/short title). 

Следва в отговорите си винаги да предоставяте възможно най-подробна и конкретна информация и 

да избягвате предоставянето на информация, която не е свързана с проекта, например информация 

за предишни проекти, за обичайните си дейности или друга информация, която не е пряко свързано 

с предложението Ви. 

Моля, имайте предвид, че тук следва ясно да бъдат посочени броят и националностите (посочете 

прогнозни данни, ако е необходимо) на партньорите, участниците и лекторите. Тези числови данни 

ще бъдат целевият показател за всяка следваща стъпка в процеса, в това число проверка на 

допустимостта на Вашето предложение, експертна оценка на предложението и — ако е приложимо 

— оценка в края на проекта дали целите му са постигнати. 

Проектите не могат да имат продължителност, по-голяма от 2 години (24 месеца). Когато 

планирате Вашия проект, следва да имате това предвид и да планирате дейностите си по съответния 

начин. 

Моля, посочете кога възнамерявате да започнете предложения от Вас проект. За целите на 

планирането следва да имате предвид, че оценката на предложенията отнема приблизително 3 

месеца след крайния срок за представянето им. Обикновено споразуменията за отпускане на 

безвъзмездни средства се подписват 6—9 месеца след крайния срок на поканата за представяне на 

предложения, така че трябва да имате това предвид при планирането на дейностите си.  

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: ако представите предложение, чието изпълнение започва — или вече е 

приключило — преди крайния срок за представяне на предложения, Вашето предложение ще бъде 

отхвърлено, тъй като финансирането от ЕС не може да бъде предоставено със задна дата. 

Сумите, които посочвате в този раздел, следва да бъдат идентични с тези, посочени във формуляра 

за предварителния бюджет (Forward Budget) — приложение 3 към формуляра за кандидатстване — 

поради което Ви предлагаме да попълните тези полета едва след като прогнозният бюджет бъде 

финализиран. 

4.3.2.2. Резюме – част B.2 

Резюмето трябва да предоставя на читателя ясно разбиране (кой, какво, къде, кога, как, защо) на 

целите на предложението и неговото съответствие с целите на поканата за представяне на 

предложения, в отговор на която то е представено. В него трябва да се изложат съдържанието и 

дейностите, които ще бъдат извършени за постигането на тези цели. Освен това заявителят следва 

да представи информация относно това защо проектът е новаторски и как проектът ще се основава 

на съществуващите знания и ще създава добавена стойност на европейско равнище. 

Не забравяйте, че експертите, които оценяват Вашето предложение, не знаят кой сте, какво сте 

реализирали в миналото и какво е особеното положение във Вашата държава по отношение на 

нуждите от обучение на съдии. Постарайте се да бъдете ясни и изчерпателни и подчертайте 

специфичните характеристики на Вашето предложение. 
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Моля, имайте предвид, че други ключови елементи, в това число очаквани резултати, стратегии за 

популяризиране и т.н., се изискват в раздел С, затова се постарайте да не се повтаряте. Този раздел 

заедно с раздел С ще бъдат „визитната картичка“ на Вашия проект и те ще бъдат използвани за 

целите на публикуването/разпространението, ако Вашият проект получи финансиране с 

безвъзмездни средства. 

Резюмето на проекта трябва да се състои максимум от една страница и трябва да бъде предоставено 

на английски език.  

Моля, включете автобиографии (приложение № 9), които ще бъдат използвани по време на 

оценката на проекта спрямо критериите за подбор, при което се преценяват оперативните и 

професионалните възможности. Следва да приложите скорошни автобиографии (CV) на основния 

персонал, включително на координатора/ръководителя на проекта, на лицето, отговорно за 

финансовото управление, и на основните експерти. 

Комисията настоятелно предлага автобиографиите да бъдат представени във формата EUROPASS; 

въпреки това организациите могат да представят тези автобиографии в какъвто и да било друг 

формат. Всички автобиографии следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят на Комисията 

да прецени дали лицето е квалифицирано за предлаганата позиция и дали притежава достатъчно 

опит в тази област/за тази роля. 

 

Образецът на автобиография във формат EUROPASS може да бъде изтеглен от следния уебсайт: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Други проекти, пряко свързани с това предложение — част В.3 

Моля, посочете всички безвъзмездни средства (както безвъзмездните средства за оперативни 

разходи, така и безвъзмездните средства за проекти) и обществени поръчки от ЕС, получени от 

заявителя, събенефициерите и която и да е от организациите на асоциираните партньори през 

предходните три години. 

Моля, посочете ролята на Вашата организация в тези проекти (дали сте били заявител или 

организация партньор).  

След подаването на това заявление трябва незабавно да информирате ГД „Конкуренция“ за всяко 

допълнително заявление за финансиране пред други институции или агенции на ЕС и/или за 

всякакво финансиране, одобрено от други институции или агенции на ЕС. 

4.3.3. Обосновка и въздействие на проекта и резултати от него — част С  

4.3.3.1.  Обосновка на предложението — част С.1. 

В този раздел трябва да обосновете изискванията, целта и очакваното въздействие на проекта и защо 

е важно Европейската комисия да избере Вашето предложение.  

Моля, представете също Вашата стратегия за популяризиране (напр. Как смятате да привлечете 

участници? Имате ли стратегическа методология? Разполагате ли със списъци с адреси?). 

4.3.3.2. Въздействие и резултати – част С.2 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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Моля, посочете подробно очакваните резултати от този проект, конкретните крайни резултати и 

преките резултати, както и стратегията за разпространението им. Стратегията за постигане на 

резултатите следва да бъде посочена тук и може да бъде изложена също така в раздел Е (вж. 

точка 4.3.5). Не забравяйте, че оценителите ще използват този раздел, за да оценят проекта Ви 

спрямо критериите за възлагане „разпространение на резултатите и устойчивост“ (dissemination and 

sustainability). Опитайте се да бъдете ясни и изчерпателни относно крайния резултат, който 

възнамерявате да постигнете, и относно дългосрочния му ефект. 

4.3.4. Партньори — част D 

4.3.4.1. Преглед на партньорите – част D.1. 

В този раздел на формуляра за кандидатстване следва да предоставите основна информация за 

всички партньори, участващи в проекта (включително за заявителя и събенефициерите). Списъкът 

на партньорите също така следва да бъде включен във формуляра за финансовия план и подробния 

предварителен бюджет (приложение 3 в пакета от документи за кандидатстване).  

4.3.4.1. Характеристики на партньорството — част D.2. 

Моля, представете допълнителна информация относно организациите партньори и ролята им в 

проекта (кой кой е и какво прави). Уверете се, че ги посочвате в същия ред, както в таблицата от 

D.1.  

4.3.5. Организация и управление на проекта — част E 

4.3.5.1. Работен план и график за изпълнението – част Е.1. 

Предназначението на тази част от формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства е да Ви 

даде възможност да опишете някои аспекти на проекта, които не могат да бъдат специално 

разгледани в част В, но все пак са важни за успешното изпълнение на всеки проект или работна 

задача. Следва да опишете работния си план, като го подраздели на отделни стъпки. 

Заявителят следва да предостави информация за общата продължителност на проекта, за броя на 

необходимия персонал и за очакваните методи на работа по проекта
6
. И накрая, следва да обясните 

стратегията си за разпространение на резултатите и плана си за управление на качеството на 

проекта. 

Последната част ще позволи на оценителите от Комисията да видят какви са възможностите 

проектът (или ефектите от него) да продължат да съществуват и след приключването на договора. 

Моля, избягвайте отново да описвате проекта, а по-скоро се постарайте да дадете сбит отговор на 

всеки конкретен въпрос. 

4.3.6. Приложения — част F 

Всички необходими приложения са посочени в част F на формуляра за кандидатстване. Трябва да 

попълните и да приложите тези файлове към формуляра за кандидатстване в оригиналния им 

                                                 
6
 Непълно/пълно работно време, от разстояние/на място, срещи/семинари и т.н. 
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формат (Excel и Word), когато са в електронна форма, и на хартиен носител — когато се изисква 

подписан оригинал. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Контролен списък за заявителите (Checklist for applicants) 

Контролният списък ще Ви помогне при попълването на досието. След като подготвите заявлението 

си, може да попълните и подпишете списъка, за да проверите дали сте включили всичко 

необходимо.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Електронно копие от пълното заявление  

За да приключи процедурата по подаване, трябва да предоставите електронно копие от формуляра 

за кандидатстване за безвъзмездни средства с всички попълнени приложения (което означава, че 

оригиналите на документите, които трябва да бъдат с поставени печат, дата и подпис, следва да 

присъстват в електронната версия в този си вид). За да се гарантира пълнотата на електронната 

версия, настоятелно препоръчваме да я подготвите едва след като попълните изцяло формуляра за 

кандидатстване с всичките му приложения и сте готови да ги подадете. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Финансов план и подробен предварителен бюджет (Financial plan 

and detailed Forward Budget) 

 
В този раздел от формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства следва да представите 
прогнозен бюджет за проекта по категории разходи и приходи. 

Посоченият тук общ прогнозен бюджет следва да бъде същият като посочения в раздел В.1 от 

формуляра за кандидатстване (общо описание на проекта). 

 

Всички суми следва да бъдат посочени в евро с точност до две цифри след десетичния знак. 

Документът с финансовия план и подробния предварителен бюджет следва да включва конкретна и 

ясна финансова информация, което ще улесни оценката на Вашето предложение. Той ще се 

разглежда заедно с формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства и останалите 

приложения, така че имайте предвид, че несъответствия между формулярите както при планирането 

на дейността (напр. брой или място на срещите и т.н.), така и при използваните за описание на всяка 

дейност термини, ще бъдат оценени неблагоприятно. 

Финансовият план и подробният предварителен бюджет е документ във формат Excel, предназначен 

да се използва по време на целия проект (в това число на етапите кандидатстване, оценка и подбор, 

както и за окончателния Ви доклад). Моля, уверете се, че сте включили версия Excel (несканирана) 

във Вашето електронно копие на заявлението, за да се опростят поправките.  

 

Документът трябва да включва всички конкретни и подробни разходи, необходими за изпълнението 

на проекта. Той също така трябва да включва всички източници на приходи по проекта (средства) 

— както сумите, с които участват бенефициерите (заявител и събенефициери), така и средствата, с 

които участва всяка друга трета страна (съфинансиращи страни и асоциирани партньори). 

 
Документът с финансовия план и подробния предварителен бюджет се състои от 15 работни 
таблици: 
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- финансов план (обобщение на предварителния бюджет); 

- част А.а) – Персонал по категория; 

- част А.b) – Пътни разноски и разноски за настаняване на участващия в проекта персонал; 

- част А.c) – Пътни разноски и разходи за настаняване на лектори; пътни разноски и разноски за 
настаняване на участници; 

- част А.d) – Разноски за храна/напитки за участващия в проекта персонал, както и за участници, 
лектори и устни преводачи; 

- А.e) – Възнаграждения за устни преводачи; 

- А.f) – Разходи за оборудване, земя и недвижимо имущество; 

- А.g) – Разходи за консумативи и материали; 

- А.h) – Разходи за публикации и доклади; 

- А.i) – Други преки разходи; 

- А.j) – Общи разходи, отнесени към дейността 

- вноски в натура   

- таблица за приходите (други вноски) 

- подпис 

- категория персонал 

Предварителният бюджет се приема за оценка, ако: 

- е използван стандартният образец на формуляр за бюджета; 

- таблиците са попълнени, като представят подробна разбивка в евро на прогнозните разходи 

по проекта. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Финансови данни (Financial identification sheet) 

 
Моля, посочете данните за банковата сметка, която ще се използва за този проект, в случай че бъде 
избран, и попълнете всички полета, предвидени за: 

 

-  юридическото наименование на бенефициера, който ще координира проекта (тази информация 

следва да бъде същата като в част А от формуляра за кандидатстване); 

-  адрес на регистрация на организацията на заявителя, която ще координира проекта; 

-  банковите данни на бенефициера или събенефициера, определен да получава плащанията 

(обикновено заявителя), в случай на споразумение за безвъзмездно финансиране на множество 

бенефициери; 

- печат и дата от банката ИЛИ банково извлечение, в което ясно се посочват IBAN кодът, BIC 

кодът и наименованието на банката. 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Формуляр за юридическо лице (Legal entity form) 

 

Моля, имайте предвид, че информацията следва да се предостави за заявителя и за всеки 

събенефициер, ако има такъв, като се използва отделен формуляр за всеки. Това не е необходимо да 

се прави за асоциираните партньори. Формулярът следва да включва: 
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-  юридическото наименование на бенефициера (тази информация следва да е същата като в част А 

от формуляра за кандидатстване) или на събенефициера; 

-  адрес на регистрация на бенефициера/събенефициера. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Клетвена декларация на заявителя — критерии за отстраняване и 

липса на конфликт на интереси (Declaration on the applicant’s honour) 

 

Заявителите трябва да подпишат клетвената декларацията относно критериите за отстраняване само 

ако стойността на исканите безвъзмездни средства е равна на или е по-голяма от 60 000 EUR. 

Декларацията следва да отразява факта, че заявителите разполагат със стабилни и достатъчни 

източници на финансиране за поддържане на своята дейност през целия период на изпълнение на 

проекта и че са съгласни да подпомогнат неговото финансиране.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Доказателство за правния статут (Evidence of legal status) 

 

Посочените по-долу документи се изискват само за заявителя и събенефициерите, но не и за 

асоциираните партньори. Комисията ще приема само копия от официални документи. Тези 

документи са необходими за регистрацията на бенефициера в счетоводната система на Комисията, 

но ще се използват и при проверката на допустимостта на заявителя. 
 

Приложение 7 не следва да се представя, ако заявителят е държавен орган (напр. министерство, 

местен, регионален, национален или федерален държавен орган, община или друг публичен орган) 

или университет. При все това при поискване от Комисията тези структури следва да имат 

готовност да представят съответната документация. 

В зависимост от правния статут на организацията заявител изискваните документи може да 

включват:  

 

Частни субекти 

1. учредителен акт или устав на организацията; 

2. доказателство за правната регистрация на организацията: копие от официален документ 

(напр. Държавен вестник, Дружествен регистър и т.н.), доказващ официалното 

наименование и адреса на седалището на организацията и регистрационния номер, 

предоставен от националните органи; 

3. копие от документ за регистрация по ДДС (данък върху добавената стойност), ако е 

приложимо, и ако номерът по ДДС не фигурира в посочените по-горе официални документи 

 

Публични субекти 

  1. копие от резолюцията, закона, указа или решението или всеки друг официален документ, 

удостоверяващ учредяването на организацията; 

  2. устав на организацията, ако е приложимо; 

  3. ако организацията има номер по ДДС — копие от документа за регистрация по ДДС. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Оценка на финансовия капацитет (Financial capacity assessment) 
 

Ако общата поискана сума на безвъзмездните средства е по-малка от 60 000 EUR, 

заявителят трябва само да подготви клетвена декларация относно своя финансов капацитет 
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за изпълнението на проекта. 

 

Ако общата поискана сума на безвъзмездните средства е равна на или е по-голяма от 

60 000 EUR, заявителят трябва да предостави официални годишни финансови отчети 

(счетоводен баланс и/или отчет за приходите и разходите) за последната приключила 

година, които доказват финансовия капацитет на заявителя. За новосъздадени субекти 

бизнес планът може да замени посочените по-горе документи. 

 

Приложение 8 не следва да се представя, ако заявителят е държавен орган (напр. 

министерство, местен, регионален, национален или федерален държавен орган, 

община или друг публичен орган) или публичен университет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Оценка на оперативния капацитет (Operational  

capacity assessment) 

 

Моля, представете информация за проектите, които сте приключили в минали периоди. Ако 

вече сте ги изброили в част В.3 на формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства, 

тук може да добавите оправдателните документи и всякаква допълнителна информация. 

 

Ако общата поискана сума на безвъзмездните средства е по-малка от 60 000 EUR, трябва да 

подготвите само клетвена декларация относно своя оперативен капацитет за изпълнението 

на проекта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Таблици за заплатите на персонала (Staff salary grids) 

 

Таблиците за заплатите на персонала могат да бъдат предоставени например под 

формата на фишове за заплати. 

Дневното възнаграждение на Вашия персонал не следва да надвишава максимално 

допустимите дневни ставки на разходите за персонал. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Формуляр за декларация на партньорите (Partner(s) 

declaration form) 
 

Ако е приложимо, моля, представете писма за намерение от партньорите, които 

удостоверяват участието им в проекта. Ако организацията партньор е събенефициер (2.3.1) 

и ще извършва разходи (посочени във Вашия бюджет), моля, приложете към писмата също 

приложение 6 и приложение 7. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Изрична гаранция от заявителя за поемане на 

отговорност за финансиране (Explicit undertaking by the applicant to assume 

responsibility for funding) 
 

Ако е приложимо, моля, представете изрична гаранция за поемане на отговорност за 

финансиране, ако другите страни не са в състояние да направят това. Този документ може 

да бъде под формата на декларация. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Удостоверение за регистрация по ДДС (VAT Certificate) 

 

Моля, представете официален документ, доказващ номера Ви по ДДС, или когато е приложимо — 

доказателство за освобождаване от ДДС. Считано от 2014 г. нататък, този документ следва да се 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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предоставя само като допълнителен документ към приложение 5. 

  

 

 

5. Допустимост на разходите — какъв вид разходи ще бъдат 
приемани 
 

Допустимите разходи са разходи, действително направени от бенефициера на безвъзмездни 

средства, които отговарят на всички изброени по-долу критерии: 

 направени са по време на проекта или работната програма, с изключение на разходите във 

връзка с окончателните отчети и одитните сертификати; 

Срокът за допустимост на разходите започва да тече, както е посочено в споразумението за 

отпускане на безвъзмездни средства или в решението за отпускане на безвъзмездни 

средства.  

Ако някой бенефициер може да докаже, че е необходимо да започне проекта преди 

подписването на споразумението, е възможно да бъдат одобрени разходи преди отпускането 

на безвъзмездните средства. При никакви обстоятелства периодът на допустимост на 

разходите не може да започне преди датата на представяне на заявлението за безвъзмездни 

средства (вж. раздел 4.3.2.1 по-горе).  

 посочени са в прогнозния бюджет (приложение III) за проекта или работната програма; 

 направени са във връзка с проекта, описан в приложение I, и са необходими за неговото 

изпълнение; 

 възможно е да бъдат установени и проверени, като по-специално те се записват в 

счетоводните документи на бенефициера и се определят съгласно приложимите счетоводни 

стандарти на държавата, в която бенефициерът е установен, и в съответствие с неговите 

обичайни практики за осчетоводяване на разходите; 

 отговарят на разпоредбите на приложимото данъчно и социално законодателство;  

 те са приемливи, обосновани и отговарят на принципа на добро финансово управление, по-

специално от гледна точка на икономичността и ефикасността. 

Вътрешните счетоводни и одиторски процедури на бенефициера трябва да позволяват пряко 

уравняване на декларираните във връзка с проявата/проекта разходи и приходи със съответните 

счетоводни отчети и оправдателни документи. 

5.1. Допустими преки разходи  

 Следните преки разходи са допустими, при условие че отговарят на посочените в раздел 5 

по-горе критерии.  

 Допустимите преки разходи за проекта/работната програма са онези разходи, които, при 

спазване на изложените по-горе условия за допустимост, се установяват като специфични 
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разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта или работната програма, и които 

следователно могат да бъдат отнесени пряко към него/нея, като:  

- разходите за персонала, нает от бенефициера за работа по проекта (с договор или 

еквивалентен акт за назначаване), включващи реалните заплати, социалноосигурителните 

вноски и другите изисквани по закон разходи, включени във възнаграждението, при условие 

че тези разходи са в съответствие с обичайната политика на бенефициера по отношение на 

възнагражденията; тези разходи могат да включват допълнително възнаграждение, в т.ч. 

плащания въз основа на допълнителни договори, независимо от техния характер, при 

условие че се изплащат редовно за същия вид работа или експертен опит и независимо от 

използвания източник на финансиране.  

Разходите за физически лица, които работят по договор с бенефициера, различен от трудов 

договор, могат да бъдат приравнени към такива разходи за персонала, при условие че са 

изпълнени следните условия: 

i) физическото лице работи съгласно указания на бенефициера и — освен ако с 

бенефициера не е договорено друго — в помещенията на бенефициера; 

ii) резултатът от работата принадлежи на бенефициера; и 

iii)  разходите не се различават значително от разходите за персонала, който изпълнява 

подобни задачи по трудов договор с бенефициера; 

- разходи за персонал на национални администрации, доколкото те съответстват на разходите 

за дейности, които съответните публични органи не биха извършили, ако съответният 

проект не е бил предприет; 

- пътни и дневни разноски (за срещи, включително, ако е приложимо, учредителни срещи, 

конференции и т.н.), при условие че тези разходи са в съответствие с обичайните практики 

на бенефициера и не надвишават референтните единни ставки, препоръчани от Комисията. 

- разходи за амортизация на оборудване (ново и втора употреба): само частта от 

амортизацията на оборудването, която отговаря на продължителността на проявата/проекта 

и на степента на действителното използване за целите на проекта, може да бъде взета 

предвид от Комисията; разходите за наем или лизинг на оборудване или на други активи 

също са допустими, при условие че тези разходи не надвишават разходите за амортизация на 

подобно оборудване или активи и не включват никакви финансови такси;  

По изключение в специалните условия (вж. образеца за споразумение за отпускане на 

безвъзмездни средства) може да се предвижда възстановяване на пълния размер на 

разходите за закупуване на оборудване, ако това е оправдано от естеството на проекта и от 

контекста на използване на оборудването или активите; 

- разходи за консумативи и материали, при условие че могат да бъдат установени и да бъдат 

отнесени към проекта; 

- разходи, произтичащи пряко от изисквания, свързани с изпълнението на проекта 

(разпространение на информация, специфично оценяване на проекта, писмени преводи, 

репродукция);  
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За други разпоредби и информация, вж. член II.19.2 от образеца за споразумение за отпускане на 

безвъзмездни средства. 

5.2. Допустими непреки разходи (административни разходи)   

„Непреки разходи“ за проекта са тези разходи, които не са специфични разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта, и поради това не могат да му бъдат приписани пряко. Те не могат да 

включват никакви разходи, които могат да бъдат установени или декларирани като допустими преки 

разходи.  

Финансиране с единна ставка от 7 % от общите допустими преки разходи за проекта е допустимо 

като непреки разходи. Това са общите административни разходи на бенефициера, които са за сметка 

на проекта. 

В косвените разходи не могат да се включват разходите, вписани под друга бюджетна функция. 

Следва да имате предвид, че ако организацията Ви получи оперативни безвъзмездни средства, не се 

допуска финансиране на непреки разходи от безвъзмездни средства, отпуснати за специфични 

проекти. 

5.3. Недопустими разходи  

Представеният по-долу списък трябва да се разглежда като минимален референтен списък и трябва 

да се спазва изцяло, освен ако в основния акт не се предвижда друго.  

– възвръщаемост на капитала; 

– дългове и разходи по обслужване на дългове; 

– провизии за загуби или задължения; 

– разходи за трансфер от Комисията, начислявани от банката на бенефициера; 

– дължими лихви; 

– лоши дългове; 

– загуби от обменни курсове; 

– разходи, декларирани от бенефициера в рамките на друг проект, за който са предоставени 

безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на ЕС (включително безвъзмездни 

средства, отпуснати от държава членка и финансирани от бюджета на ЕС, и безвъзмездни 

средства, отпуснати за целите на изпълнението на бюджета на ЕС от органи, различни от 

Комисията); по-специално непреките разходи не са допустими при безвъзмездни средства за 

проект, отпуснати на бенефициера, когато той вече получава оперативни безвъзмездни 

средства, финансирани от бюджета на ЕС по време на въпросния период; 

- подлежащ на приспадане ДДС; 

– вноски в натура; 

– прекомерни или неразумни разходи; 
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— пътни и дневни разноски за длъжностни лица на ЕС. 

 

6. Подробни правила относно допустимите разходи 

По-долу се съдържа подробно описание на правилата за допустимост за всяка категория разходи, 

която можете да включвате в бюджета на проекта. Моля, уверете се, че разходите, които 

декларирате, са в съответствие с тези правила, тъй като в противен случай те могат да бъдат 

отхвърлени от Комисията. 

6.1. Допустими преки разходи — финансов план и подробен 
предварителен бюджет 

6.1.1. Разходи за персонала (част A.а) 

6.1.1.1 Общи принципи 
 

За да се гарантира успешното изпълнение на задачите, свързани с дейностите по проекта, трябва да 

се осигурят подходящи човешки ресурси за проекта. 

 

Разходите за персонал се начисляват в зависимост от действителното време, отделено за проекта. 

Разходите се изчисляват на базата на реалната брутна заплата или надници плюс задължителни 

социални вноски и всички други задължителни разходи, включени във възнаграждението. Времето, 

което всеки член на персонала по проекта прекарва в работа по проекта, се записва редовно с 

помощта на подписани графици или еквивалентна система за регистрация на времето, установена и 

сертифицирана от работодателя. 

Нивото на заплатите трябва да бъде разумно и да е в съответствие с нормалната Ви политика по 

отношение на заплатите. Дневното възнаграждение на Вашия персонал не следва да надвишава 

максимално допустимите дневни ставки на разходите за персонал. 
 

Заплатите (хонорарите) на срочно и договорно наетия персонал могат да се отнасят към тази 

категория разходи, ако съответното лице работи за бенефициера и/или събенефициера по силата на 

договор или индивидуален договор за подизпълнение, които изрично свързват лицето с проекта, и 

при условие че тази практика е в съответствие с приложимото национално законодателство. 

 

Когато попълвате разходите за персонал във финансовия план или в подробния 

предварителен бюджет, следва да посочите поне следната информация: 

- името на члена на персонала по проекта (ако е известно), 

- функцията му/ѝ във връзка с проекта, 

- трудовия статус на члена на персонала: дали ще бъде нает специално за проекта 

или вече работи за организацията, дали той/тя е самостоятелно заето лице, дали 

ще работи по проекта на пълно или на непълно работно време и т.н. 

 
6.1.1.2 Разходи за постоянен персонал на публична организация 

Този раздел се отнася за разходите за постоянен персонал на публична организация. Той не важи за 

разходите за персонал на университети, независимо от техния статут. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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Разходите за заплати на постоянен персонал на публична организация могат да се финансират само 

до размера, в който съответстват на дейности по проекта, които публичната организация не би 

извършила, ако въпросният проект не е бил предприет. Тези дейности трябва да представляват 

допълнителен разход за организацията. 

 

Разходите за заплати на постоянен персонал на публична организация са допустими да бъдат 

финансирани само в следните случаи: 

a) Възнаграждение за извънреден труд 

Само паричната компенсация за възнаграждение за извънреден труд/допълнително време за 

постоянен персонал на публична организация може да се разглежда като допустима, при условие че 

членът на персонала е командирован/назначен във връзка с проекта при спазване на съответните 

национални правила.  

Когато попълвате този вид разходи за персонал във финансовия план и в подробния 

предварителен бюджет, следва да посочите най-малко следната информация: 

- „извънреден труд‟ (overtime) като ключова дума, 

- името на служителя, 

- общия брой извънредни часове, необходими за реализирането на свързаните с 

проекта задачи, 

- единичната ставка (размер на почасовото възнаграждение). Единичната ставка за 

извънреден труд се определя на базата на общото възнаграждение за 

установеното работно време плюс парична компенсация за извънредния труд, 

разделени на общия брой работни часове (установеното работно време + часовете 

за извънреден труд). 

 
б) Разходи за заместване на съответния персонал в неговите/нейните обичайни задачи 

Разходите за постоянен персонал на публична организация може да се приемат като изцяло 

допустими за финансиране, при условие че съответното лице е командировано/назначено при 

спазване на съответните национални разпоредби относно задачи, които са свързани конкретно с 

изпълнението на проекта, и че друго лице е специално наето да го замести за изпълнението на 

обичайните му задачи през целия период на проекта . 

Когато попълвате този вид разходи за персонал в предварителния бюджет, следва да 

посочите поне следната информация: 

- „заместен‟ (replaced) като ключова дума, 

- името на служителя, 

- функцията му/ѝ във връзка с проекта. 

в) Други разходи за постоянен персонал на публична организация 

С изключение на случаите по буква а) и б), разходите за постоянен персонал на публична 

организация ще се приемат като допустими за финансиране в границите на сумата, необходима за 

съфинансиране на проекта. В никакъв случай общият размер на разходите за постоянен персонал 

на публична организация не може да бъде по-висок от общия размер на съфинансирането от 

заявителя, събенефициерите, асоциираните партньори и от трети страни. Комисията ще гарантира, 

че този таван е спазен преди да отпусне безвъзмездните средства и може да намали пропорционално 

съответните средства. 

Когато попълвате този вид разходи за персонал в предварителния бюджет, следва да 
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посочите поне следната информация: 

- „покрито чрез съфинансиране‟ (covered by co-financing) като ключова дума 

- името на служителя, 

- функцията му/ѝ във връзка с проекта. 

 

Моля, имайте предвид, че ако във финансовия план и подробния предварителен бюджет 

не е ясно посочено дали разходите за постоянен персонал на публична организация попадат 

в обхвата на случаите по букви а), б) или в), те автоматично ще се приемат за попадащи в 

обхвата на буква в). 

6.1.2. Пътни разноски (част A.b и A.c) и храна (A.d) 

За финансиране от Съюза са допустими само пътните разноски, които са пряко свързани с проекта и 

се отнасят до конкретни и ясно установими прояви. За всички пътувания до места, различни от тези, 

в които се намират членовете на партньорството, трябва да бъде доказано, че са свързани с проекта. 

Пътните разноски следва да са в съответствие с обичайните Ви практики относно пътните разноски 

и да не надвишават предложените единни ставки на Европейската комисия. 

Бенефициерите са длъжни да използват най-евтините средства за пътуване и следва да се положат 

максимални усилия за използване на най-икономичната тарифа. 

Възстановяване на суми въз основа на единни ставки 

За разноските за настаняване и за храна/напитки бенефициерите могат да използват фиксираните 

единни ставки за ден, посочени в поканата за представяне на предложения. Фиксираните единни 

ставки за ден се основават на скàлата за надбавките за настаняване и дневните надбавки по време на 

командировки на служителите на Европейската комисия. За семинари с продължителност половин 

ден ще се използва ставка с размер 50 % от дневната ставка. Единните ставки обикновено се 

изплащат пряко на участниците. 

 

За да се избегнат евентуални злоупотреби, Комисията категорично се противопоставя на всяка друга 

система за възстановяване на дневни разноски. Ако обаче може да бъде доказано, че такава система 

е била официално въведена преди да бъдат отпуснати безвъзмездните средства, тя все пак може да 

бъде използвана в границите за съответната държава, посочена в ръководството на Комисията
7
. 

Плащането в брой следва да се избягва (следва да се насърчава плащане по банков път), освен 

когато може да бъде доказано чрез оправдателни счетоводни документи, че такова плащане е 

отразено в официалните отчети на бенефициера на безвъзмездните средства. 

 

Възстановяване на суми въз основа на действителни разходи 

Дневните разноски (за настаняване, храна, пътуване в района на посещението и други разноски) са 

допустими до размера на действително направените разходи. Поради това е много важно да се 

съхраняват всички оправдателни документи, които може да бъдат поискани от Комисията преди 

извършване на окончателното плащане. За да бъдат счетени за допустими, тези разходи трябва да 

бъдат разумни с оглед на местните цени и да са свързани единствено с проекта. Ако на участниците 

се осигурява храна (напр. закуска в хотели, обяди и вечери по време на проявите), дневните 

разноски за храна ще бъдат счетени за недопустими или ще бъдат приспаднати от направените 

                                                 
7
  http://ec.europa.eu/competition/calls/2013_judges/annex_7_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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разходи. 

Всички пътни разноски, направени извън държавите, които могат да участват в тази покана за 

представяне на предложения, ще бъдат отхвърлени. 

При попълването на пътните разноски във финансовия план и подробния 

предварителен бюджет следва да посочите местата на произход и местоназначение, броя 

и, ако вече са известни, имената или националностите на пътуващите лица, основанието за 

пътуването (напр. втора среща по проект, проучвателно посещение и т.н.) и следва да 

направите изчисления като използвате подходящата референтна цена (пазарна цена или 

единични разходи). 

При попълването на дневните разноски във финансовия план и подробния 

предварителен бюджет следва да посочите, в съответствие с информацията за пътните 

разноски, мястото, броя и, ако вече са известни, имената на лицата, които получават 

дневните надбавки, както и основанието за пътуването (напр. втора среща по проект, 

проучвателно посещение и т.н.). 

Пътните и дневните разноски на участниците, лекторите и устните преводачи следва да бъдат 

включени в част A.с. 

 6.1.3. Разходи за устни преводачи и лектори (част A.e) 

Разходите за устни преводачи и лектори следва да бъдат изброени за всяко отделно лице. Доказателствата 

за тези разходи трябва да се предоставят в края на проекта, включително договори, в които се посочват 

точният брой отработени часове и платените суми. 

6.1.4. Оборудване (част A.f) 

6.1.4.1 Оборудване (ново или втора употреба): 

Разходите за амортизация на съществуващо преди това оборудване по принцип се считат за част 

от непреките разходи по проекта. Ако обаче заявителят или събенефициерът са закупили 

оборудване специално за проекта (компютри, аудиовизуално оборудване и т.н.), тези разходи могат 

да бъдат отнесени като преки разходи при спазване на следните правила: 

- сравнение на цените на различни доставчици, за да се прецени коя е най-изгодната оферта 

(като се вземат предвид цената и качеството); 

- отнасяне към проекта само на разходите за оборудване, закупено или наето през периода на 

допустимост, при ставка, която отразява степента и продължителността на употреба в 

рамките на този период; 

- за допустими за финансиране разходи ще се считат само разходите за амортизация, които са 

в съответствие с националните правила за амортизация.  

- закупеното оборудване трябва да бъде инвентаризирано в организацията, в която е 

монтирано, и да бъде обозначено с инвентарен номер. 

При попълването на разходите за оборудване във финансовия план и 

подробния предварителен бюджет следва да посочите вида оборудване, което 

трябва да бъде закупено, както и пълната цена на покупката. Вие обаче можете 
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да отнесете към проекта само амортизираната стойност на оборудването. 

Следва също така да се посочи пряката връзка с изпълнението на проекта. В 

случай на закупуване на хардуер на стойност над 1 000 EUR за артикул, моля, 

посочете нормата на амортизация. 

Пример за правилата за амортизация в ЕС: 

Обща стойност на закупеното 

оборудване: 1 000 EUR  

Предполагаем експлоатационен период: 

три години (36 месеца) 

Допустимите месечни амортизационни отчисления тогава ще бъдат 

1000/36 EUR = 27,78 EUR  

Период на допустимостта за разходи в споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства: от 1.9.2014 г. до 31.8.2016 г. (24 месеца) 

Дата на закупуването (= дата на фактурата): 30.3.2015 г. 

Следователно срокът на употреба за проекта няма да бъде по-дълъг от 17 месеца. 

Ако се предположи, че оборудването се използва през половината от времетраенето на 

проекта, степента на използване ще бъде 50 %. 

 

Следователно общата сума, която ще бъде платена за амортизация по договора за 

отпускане на безвъзмездни средства, ще бъде:  

(27,78 EUR x 17 месеца) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Земя и недвижимо имущество: 

Разходите за закупуване на земя и недвижимо имущество не са допустими. 

Разходите за наемане на помещения обикновено се считат за непреки разходи по проекта. Ако 

наемането на помещения обаче е пряко или изрично свързано с изпълнението на проекта (например 

наемането на зала за конференция), такива разходи могат да се считат за преки разходи.  

 

При попълването на разходите за земя и недвижимо имущество във финансовия план и подробния 

предварителен бюджет следва да посочите срока на наемане (в месеци/дни) и да използвате 

съответната единица за изчисляване на разходите. Следва също така да се посочи пряката връзка с 

изпълнението на проекта. 

 

6.1.5. Консумативи и материали (част A.g) 

Разходите за консумативи и материали са допустими, при условие че те могат да бъдат установени и 

са направени само за целите на проекта. Те трябва да могат да бъдат установени като такива в 

отчетите на бенефициера. Разходите за консумативи и материали са реални разходи, необходими за 

постигане на резултатите на проекта, и трябва да са тясно свързани с проекта. 

Общите офис материали (химикалки, хартия, папки, мастилени касети, електроенергия, телефонни 

и пощенски услуги, свързаност с интернет, компютърен софтуер и т.н.) се считат за непреки 

разходи. 

При попълването на разходите за консумативи и материали във финансовия план и подробния 

предварителен бюджет следва да направите изчисления като използвате съответните стойности за 
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единица, а не еднократни общи суми. Освен това следва да се посочи пряката връзка с изпълнението 

на проекта. 

 

6.1.6. Други евентуални преки разходи (част A.h и A.i) 

6.1.6.1. Разходи за публикации и доклади (част A.h) 

За да бъдат допустими за финансиране от ЕС, публикациите трябва да бъдат изготвени специално 

във връзка с проекта. 

В случай че дейностите, свързани с публикации, доклади и разпространение, се възлагат на 

подизпълнител, се прилагат посочените в раздел 6.3 по-долу правила относно възлагането за 

подизпълнение. 

При попълването на тези разходи във финансовия план и подробния предварителен бюджет следва 

ясно да се посочат видът на публикацията или доклада, броят на страниците и броят на 

екземплярите. Писмените преводи, разходите за редактиране и отпечатване и пр. следва да бъдат 

вписани отделно. За писмените преводи следва също така да посочите езиците, от и на които 

превеждате. 

6.1.6.2. Други преки разходи (част A.i) 

Специфичните разходи във връзка с конференции и семинари, организирани като част от 

изпълнението на проекта, следва да бъдат включени в тази бюджетна функция.  

В случай че дейностите, свързани с конференциите и семинарите, се възлагат на подизпълнители, се 

прилагат посочените по-долу правила относно възлагането за подизпълнение. 

 

При попълването на тези разходи във финансовия план и подробния предварителен бюджет следва 

да се предоставят подробни изчисления за съответните разходи, например при разходите за наемане 

на помещение, посочете броя на участниците и броя на дните/часовете, за които се наема 

помещението.  

6.1.6.3. Разходи, които не попадат в нито една от останалите бюджетни функции 

Разходите, които не попадат в нито една от останалите бюджетни функции, могат да се посочат в 

тази категория, при условие че са необходими за правилното изпълнение на дейността, посочена в 

споразумението. Типичните разходи по тази бюджетна функция включват: 

- такси за финансови услуги (такси за банкова гаранция, такси за банкови трансакции; 

изключва се застрахователната премия срещу риск от загуби от курсови разлики); 

- разходи за услуги, свързани с допустими разходи; и 

- други разходи, произтичащи от задължения съгласно споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства, които не са предвидени в бюджета по друга бюджетна функция 

(доклади, писмени преводи, одитни сертификати и т.н.). 

6.2. Допустими непреки разходи (общи разходи за сметка на проекта — 
част A.j) 

Това са разходи, които се отнасят до категориите разходи, които не могат да бъдат установени като 
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специфични преки разходи. Те включват общите непреки разходи, които са необходими за 

наемането, управлението, настаняването и подпомагането пряко или непряко на персонала, работещ 

по проекта. 

Обикновено те включват такси за обработка на документи и управление, амортизация на сгради и 

съществуващо оборудване, наеми, разходи за поддръжка, такси за телекомуникационни и пощенски 

услуги, отопление, водоснабдяване, електричество или други форми на енергия, офис обзавеждане, 

офис материали и застрахователни полици. 

Финансирането с единни ставки по отношение на непреките разходи (до процента, предвиден в 

споразумението за безвъзмездни средства, с най-много 7 % от общите допустими преки разходи) не 

трябва да бъде подкрепено от счетоводни документи, освен ако това изрично е поискано от 

Комисията. 

Организациите, които получават оперативни безвъзмездни средства от бюджета на ЕС, не 

могат да включват непреки разходи в бюджета си за безвъзмездни средства за проекти. 

6.3. Правила за подизпълнение 

За всяка външна поръчка за целите на осъществяването на проекта бенефициерът възлага договор, 

предлагащ най-добро съотношение между качество и цена, в който няма конфликт на интереси. 

За поръчки, чиято стойност надвишава 15 000 EUR, бенефициерът също така се стреми към 

конкурентни тръжни процедури, в които участват най-малко трима потенциални изпълнители, за да 

докаже, че е избрана най-изгодната оферта. Във връзка с това бенефициерът спазва принципите на 

прозрачност и равно третиране на потенциалните изпълнители и се стреми да предотврати 

наличието на какъвто и да било конфликт на интереси. 

 

Не е допустимо всички дейности по проекти да се възлагат на подизпълнители, тъй като това 

ще наруши концепцията за партньорството. Поради тази причина заявителят не може да възлага на 

подизпълнители управлението и общото администриране на проекта, а събенефициерите не могат 

да възлагат за подизпълнение всичките или по-голямата част от дейностите, за които отговарят. 
Обикновено едно споразумение за подизпълнение следва да включва следните условия: 

- услугата, която трябва да бъде предоставена, и връзката ѝ с проекта 

(препоръчително е да се включи изрична препратка към проекта); 

- датите, на които започва и приключва споразумението; 

- цената, която трябва да бъде платена (вкл. разбивка и описание на разходите); 

- работен график/етапи на приключване; 

- условия на плащане (едно или повече авансови плащания, забавени плащания и т.н.); 

- клаузи по отношение на неизпълнение или забавено приключване. 

 

Комисията НЕ е страна по споразумението за подизпълнение между бенефициера и 

подизпълнителя/доставчика на услуги и тя не носи отговорност пред страните по такова 

споразумение. Следователно бенефициерът носи цялата отговорност за изпълнението на това 

споразумение и за спазването на неговите разпоредби. Бенефициерът трябва да предприеме 

необходимите мерки, за да гарантира, че съгласно това споразумение подизпълнителят/доставчикът 

на услуги се отказва от всички права по отношение на Комисията. 
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6.4. Вноски в натура  

Под вноски в натура се имат предвид непарични вноски като: 

- даряване на суровини (т.е. хартия и мастило за целите на публикуването); 
- безвъзмезден доброволчески труд от частно физическо или юридическо лице. 

Вноските в натура не трябва да се изчисляват като реални разходи по проекта и не 

представляват допустими разходи. При все това, ако са включени в бюджета с цел да допринесат 

за правилното изпълнение на проекта, бенефициерът се задължава да получи тези вноски. 

Вноските в натура ще се вземат предвид от Комисията при оценяване на дейностите и 

равнището на участие и ангажираност на заявителя и партньори. 

7. Подготвяне на необходимите документи 

Попълнете всички съответни части на формуляра за кандидатстване, попълнете приложенията и ги 

подредете, за да се уверите, че заявлението Ви е пълно. 

 

След като всички документи на хартия са готови, сканирайте ги и ги съхранете на електронен 

носител (USB памет или CD). Съхранете ги в оригиналния им формат (Excel, Word и т.н.), 

когато това е възможно (например когато не е необходим подпис). 

 

7.1. Промяна на заявлението 

Ако искате да промените заявлението си или някое приложение, това е възможно да се направи 

само преди крайния срок на поканата. Трябва да направите необходимите промени във 

формуляра за кандидатстване и/или съответния(ите) документ(и) и да ни ги изпратите преди 

крайния срок на поканата. 

След като са направени необходимите промени, прикачете отново ВСИЧКИ изисквани документи 

към новия формуляр за кандидатстване и запазете новите версии (заедно с копия от другите 

непроменени приложения) на електронен носител (USB памет или CD). 

САМО последната версия на формуляра за кандидатстване и приложенията към него ще се 

считат за валидни за целите на оценката. Ако съответните документи не са приложени към тази 

последна версия, те няма да бъдат оценени — предходните версии няма да бъдат оценявани. 

 

 

НЕ ЧАКАЙТЕ ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ, ЗА ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО СИ. 

Крайният срок няма да бъде удължаван. Заявленията, подадени по електронна поща или 

факс, няма да се считат за допустими. 

 

8. Процес на подбор 

Заявлението ще премине през различни етапи от процеса на подбор и оценка. Първо, Комисията ще 

провери дали подаденото от Вас заявление отговаря на всички формални изисквания (критериите за 
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допустимост, посочени в поканата). Ако бъдете изключени на този етап, ще получите писмо от 

Комисията, в което ще бъдат изложени причините за недопустимостта на Вашето заявление. Ако 

заявлението Ви е допустимо, то ще бъде прието за по-нататъшна оценка и на този етап няма да 

получите никаква информация. 

Всички заявления, които успешно преминат през етапа на оценка на допустимостта, ще преминат 

след това през етапа на проверка на оперативния и финансовия капацитет (критериите за подбор, 

посочени в поканата). Въз основа на представените от Вас документи оценителите от Комисията ще 

проверят дали Вашата организация разполага с достатъчно финансови, технически и 

професионални ресурси за изпълнението на проекта. 

Моля, имайте предвид, че на този етап от Вас може да бъде поискано да предоставите 

допълнителни документи. За разлика от етапа на оценка на допустимостта, ако Вие сте отстранени 

по време на етапа на проверка на оперативния и финансовия капацитет, ще получите писмо от 

Комисията, с което Вашите предложения ще бъдат отхвърлени, но такова писмо ще получите едва 

след приключване на целия процес на оценяване, когато е взето окончателното решение за 

отпускане на безвъзмездни средства. Това означава, че на този етап няма да получат информация 

нито успелите, нито отхвърлените заявители. 

Ако Вашето предложение изпълнява както критериите за допустимост, така и критериите за 

оперативен/финансов капацитет, то ще бъде предоставено на оценителите за оценка на качеството 

му въз основа на всички критерии за отпускане на безвъзмездни средства (както са посочени в 

поканата). Предложенията ще бъдат класирани въз основа на присъдените точки за всеки проект. 

След извършването на оценка съгласно критериите за отпускане на безвъзмездни средства 

Европейската комисия може да предложи корекции или адаптиране на бюджета за предложенията 

за проекти, събрали най-голям брой точки. Въз основа на присъдените точка на проектите 

Комисията ще приеме официално решение за отпускане на безвъзмездни средства и ще изпрати 

писма на заявителите, с които ще ги информира за резултатите от процеса на оценяване. 

 


