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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

Безвъзмездна финансова 

помощ  

Средствата, предоставени от Годишните програми, финансирани от ЕИФ, включително 

съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект за 

постигане на определени резултати, при спазване на изискванията съгласно чл. 121 от 

Регламент (EС, Евратом) No 966/2012. 

Гражданин на трета 

държава 

Гражданин на трета държава означава всяко лице, което не е гражданин на Съюза по 

смисъла на член 17, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност. 

Договарящ орган Орган, който представлява Агенция по заетостта (АЗ) към Министерството на труда и 

социалната политика (МТСП) при изпълнение на дейностите по ЕИФ и сключване на 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Годишните програми по 

Европейския интеграционен фонд. 

Допустими разходи Разходите, които могат да бъдат приети като разрешени по един проект. 

Държавна помощ Всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за сметка на държавни или 

общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава 

или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно 

положение на определени предприятия, производството или търговията на определени 

стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между 

държавите членки на Европейския съюз. 

Кандидат Водеща организация и партньор/и, която/които разработват проектно предложение с цел 

бъдещо изпълнение на одобрения проект.  

Компонент Една от възможните сфери на действие на схемата за безвъзмездна помощ. 

Краен бенефициент на 

безвъзмездна финансова 

помощ 

Юридическото лице, отговорно за изпълнение на проекти, вкл. НПО, национални, 

регионални или местни власти, други нестопански организации, частни или публични 

компании или международни организации. 

Критерии за допустимост 

на кандидатите 

Изисквания относно водещата организация и/или нейните партньори, които могат да 

подават проектни предложения по конкретната схема за безвъзмездна финансова помощ 

 

Критерии за допустимост 

на проектните дейности 

Изисквания, изготвени от Отговорния орган и одобрени от Оперативния ръководител, 

които се отнасят до видовете дейности за изпълнение в рамките на проектните 

предложения и отговарят на приоритетите и целите на конкретната безвъзмездна 

финансова помощ, както и на правилата и законодателството в областта на държавните 

помощи 

 

Критерии за оценка на 

проектните предложения 

Изисквания, изготвени от Отговорния орган и одобрени от Оперативния ръководител, 

съобразени с критериите на Управляващия комитет СОЛИД за подбор на проекти на 

ниво операции, в съответствие с които се извършват оценката и изборът на проекти, 

финансирани от ЕИФ. 

 

Минимална помощ (De 

minimis)  

"Минимална помощ" е помощта „de minimis”, така както е определена в Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013 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 от 24.12.2013 г.) 

Регламент 1407/2013 г  Регламент (ЕС) № 1407/2013 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 от 24.12.2013 г.) 

Национален координатор  Министърът на труда и социалната политика, определен с РМС № 46 от 06 декември 

2007 г. за национален координатор на участието на Република България в ЕИФ като част 

от Общата програма "Солидарност и управление на миграционни потоци". 

Нередност Всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от 

действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на 

щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с 

неоправдан разход. 

 

 

 
Одитиращ орган Дирекция „Вътрешен одит” в МТСП, определена със Заповед на Националния 

координатор по Европейския интеграционен фонд за орган по член 23, параграф 1, буква 

в) от основния акт, който отговаря за проверката на ефективното функциониране на 

системата за управление и контрол по ЕИФ. 
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Основен акт РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 2007/435/ЕО от 25 юни 2007 г., изменен с Решение на 

Комисията 2001/151/ЕС от 3 март 2011, за създаване на Европейски фонд за интеграция 

на граждани на трети страни за периода 2007—2013 г. (Европейски интеграционен фонд 

- ЕИФ) като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционни 

потоци“  

Отговорен орган  Отдел „Европейски интеграционен фонд” в Главна дирекция „Европейски фондове и 

международни проекти” в Агенция по заетостта, определен със Заповед РД 01-

836/19.10.2012 г. на Националния координатор по Европейския интеграционен фонд за 

орган по член 23, параграф 1, буква а) от основния акт, който отговаря за управлението 

на многогодишната програма и годишните програми, финасирани от ЕИФ, и осигурява 

комуникацията с УК СОЛИД. 

Партньор по проекта Юридическо лице, което изпълнява проект в сътрудничество с краен бенефициент, като 

осигурява ресурси за проекта и като получава част от вноската на Общността чрез 

крайния бенефициент. 

Проектно предложение  Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на 

определен проект, финасиран от ЕИФ, включващо формуляр за кандидатстване и други 

придружителни документи. 

Сертифициращ орган  Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП, 

определена със Заповед на Националния координатор по Европейския интеграционен 

фонд за орган по член 23, параграф 1, буква б) от основния акт, който заверява 

декларациите за разходите преди изпращането им до УК СОЛИД. 

 

Споразумение за 

отпускане на 

безвъзмездни средства  

Споразумение или равностойна форма на правен инструмент, въз основа на който 

държавите-членки осигуряват безвъзмездни средства на крайния бенефициент с цел 

изпълнение на проекта в рамките на ЕИФ. 

Управляващ комитет  Управляващ комитет на Общата програма „Солидарност и управление на миграционни 

потоци“ (Управляващ комитет СОЛИД - УК) към Европейската комисия (ЕК) 

  

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ГП Годишна програма по ЕИФ 

ДО Договарящ орган 

ЕИФ Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007 – 2013 

ЕК Европейска комисия 

ЕО  Европейска общност 

ЕС Европейски съюз 

МГП Многогодишна програма за периода 2007-2013 по ЕИФ 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

АЗ Агенция за заетостта 

ОдО Одитиращ орган 

ООП Общи основни принципи за интеграция на имигрантите в Европейския съюз 

ОтО Отговорен орган по ЕИФ  

СО Сертифициращ орган 
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1. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ 

 

1.1. Въведение 

 

С Хагската програма, приета от Съвета на ЕС на 4-5 ноември 2004 г. бе открит дебатът по 

въпросите на трудовата миграция в ЕС, който заедно с най-добрата практика в държавите-членки 

формира основата на приетия през м. декември 2005 г. План за политиката на ЕС по легална 

миграция. С оглед на насоките в Хагската програма, Съветът и представителите на правителствата на 

държавите-членки създадоха „Общи основни принципи (ООП) за политика на интеграция на 

имигрантите в Европейския съюз“. Общите основни принципи за интеграция на имигранти 

подпомагат държавите-членки на ЕС в определянето на политики за интеграция, като им предлагат 

ръководство от основни принципи, въз основа на които могат да преценяват своите собствени усилия 

в тази област. 

 

През м. май 2007 г. стартира Общата програма “Солидарност и управление на 

миграционните потоци” (Обща програма), която стимулира справедливото разпределение на 

отговорностите между държавите - членки, в резултат на въвеждането на интегрираното управление 

на външните граници и на общите политики за предоставяне на убежище и имиграция. За 

изпълнение на целите на Общата програма са създаване на финансови инструменти, насочени към 

осигуряване на инвестиционна подкрепа на държавите - членки на ЕС, за подпомагане на техните 

усилия за разработването и прилагането на политики в посочените области: Европейски фонд за 

външни граници (ЕФВГ), Европейски фонд за връщане (ЕФВ), Европейски фонд за бежанците (ЕФБ) 

и Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд – 

ЕИФ) 

 

Европейският фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г. е 

създаден с Решение № 2007/435/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. (Решението) с като част от Общата 

програма с цел подпомагане на усилията на държавите - членки на ЕС за предоставяне на 

възможност на граждани на трети държави от различни икономически, социални, културни, 

религиозни, езикови и етнически среди да се интегрират в европейските общества съобразно 

„Общите основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз“ .  

 

Основната цел на ЕИФ е да подпомага усилията на държавите членки за предоставяне на 

възможност на граждани на трети държави от различни икономически, социални, културни, 

религиозни, езикови и етнически среди да изпълнят условията за пребиваване и да улеснява тяхната 

интеграция в европейските общества. ЕИФ е насочен основно към дейности, свързани с 

интеграцията на граждани на трети държави, пребиваващи продължително на територията на 

държави - членки на ЕС, с изключение на следните категории лица: 

- сезонни работници така както са определени от националното право; 

- граждани на трети държави, допуснати с цел обучение, ученически обмен, неплатен стаж 

или благотворителна дейност в съответствие с Директива 2004/114/ЕО на Съвета;  

- граждани на трети държави, допуснати с цел научни изследвания в съответствие с 

Директива 2005/71/ЕО на Съвета; 

- граждани на трети държави, получили продължение на издаденото от държава членка 

разрешение за пребиваване или промяна на статута на пребиваване, включително 

граждани на трети държави, които получават статут на дългосрочно пребиваващи в 

съответствие с Директива 2003/109/ЕО; 

- граждани на трети държави, които са подали молба за убежище, за които все още не е 

взето окончателно решение, или се ползват със статут на бежанци или допълнителна 

закрила, или отговарят на критериите за бежанци или за допълнителна закрила в 

съответствие с Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004г., относно минималните 
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стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или 

лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят 

от международна закрила. 

 

ЕИФ участва в разработването и прилагането на националните стратегии за интеграция на 

граждани на трети държави във всички аспекти на обществото, и по-специално, като отчита 

принципа, че интеграцията в обществото е двустранен динамичен процес на взаимно приспособяване 

между всички имигранти и гражданите на държавите - членки на ЕС. Също така ЕИФ подпомага 

държавите-членки на ЕС в увеличаване на капацитета им за разработване, осъществяване, 

наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки за интеграция на граждани на 

трети държави, както и обмен на информация, добри практики и сътрудничество в рамките на и 

между държавите - членки на ЕС, които допринасят за увеличаване на този капацитет. 

 

Процедурата е в съответствие с разпоредбите на:  

- Решение на Съвета 2007/435/ЕО от 25.06.2007 г. за създаване на Европейски фонд за 

интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г. като част от Общата 

програма „Солидарност и управление на миграционни потоци“; 

- Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г. допълнено и изменено с Решение 

2011/151/ЕС от 03.03.2011 г. за определяне на правилата за изпълнение на Решение 

2007/435/EО на Съвета, с което се създава Европейски фонд за интеграция на гражданите 

на трети страни за периода 2007-2013 г. като част от общата програма „Солидарност и 

управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на 

държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и 

допустимостта на разходите по проекти, съфинансирани от ЕИФ; 

- Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № 966/2012г. 

 

Постановления на Министерски съвет: 

 

ПМС № 118 от 20 май 2014 година за условията и реда за определяне на изпълнител от страна 

на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, 

Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов 

механизъм. 

 

Всички дейности, в процеса на разработване и изпълнение на проекта трябва да 

съответстват на основните нормативни актове, касаещи специфичната област на проекта, 

както и на:  

- Закон за насърчаване на заетостта; 

- Закон за чужденците в Република България; 

- Кодекс на труда; 

- Закон за юридическите лица с нестопанска цел; 

- Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

- Закон за малките и средни предприятия; 

- Закон за данък върху добавената стойност; 

- Закон за устройство на територията; 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Закон за корпоративното подоходно облагане; 

- Закон за обществените поръчки; 

- ПМС № 118 от 20 май 2014 година за условията и реда за определяне на изпълнител от 

страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд 
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за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на европейското икономическо 

пространство и Норвежкия финансов механизъм; 

- Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност; 

- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; 

- Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на 

чужденци в Р България; 

- Наредба за условията и реда за допускане на командировани чужденци в Р България в 

рамките на предоставяне на услуги;  

- Наредба № 2 за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на 

свободна практика от чужденци в Р България; 

- Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020) 

(НСОМУИ).   

 

Обща информация за ЕИФ може да бъде намерена на интернет-страницата на ЕИФ  

http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp, която е достъпна за потребители на публичния 

интернет-портал на МТСП и Агенция по заетостта (на входните страници на портала на МТСП и АЗ 

има поставен на видимо място банер на сайта на ЕИФ). 

 

1.2. Институционална рамка  

 

С Протокол № 46 от заседание на Министерския съвет на Република България от 06.12.2007 г. 

министърът на труда и социалната политика е определен за национален координатор на участието на 

Република България по Европейския интеграционен фонд. 

 

Във връзка с чл. 23 от Решението на Съвета № 2007/435/ЕС от 25 юни 2007 г. и в съответствие 

с изискванията за определяне на органите на фонда съгласно чл. 4, т. 9 и чл. 36. т. 19 от 

Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) от 08.08.2012 

г.  и със заповеди на министъра на труда и социалната политика и национален координатор по ЕИФ 

№ 803 от 29.10.2007 г., изм. и доп. Заповед № РД 01/500 от 28.05.2009 г., изм. и доп. № РД 01/81 от 

27.01.2010 г. са определени органите за управление и контрол за изпълнението на многогодишната и 

годишните програми за осъществяване целите на ЕИФ в България, както следва: 

 отговорен орган (ОтО) – екип от Главна дирекция „Европейски фондове и международни 

проекти” (Главна дирекция „ЕФМП”) в Агенция по заетостта (АЗ), изпълнява функциите 

съгласно чл. 25 от Решението; 

 сертифициращ орган (СО) – екип от Главна дирекция “Европейски фондове, международни 

програми и проекти” (Главна дирекция „ЕФМПП”) в Министерство на труда и социалната 

политика (МТСП), изпълнява функциите съгласно чл. 27 от Решението; 

 одитиращ орган (ОдО) – екип от дирекция “Вътрешен одит” (дирекция „ВО”) в 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП), изпълнява функциите съгласно чл. 28 

от Решението или външен одитор, избран чрез публична покана по реда на ЗОП. 

 

2. ПРОЦЕДУРА  

 

Годишна програма 2013 на ЕИФ 

Схема BG EIF 2013/01   

Процедура: Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на 

политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна 

http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp
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и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната 

успешна интеграция в българското общество“ 

 

2.1.Конкретни цели на процедурата  

 

2.1.1. Обосновка 

 

В ГП 2013 г. се поддържат дейности по всички приоритети  (Приоритет 1, 2, 3 и 4), подбрани 

в Многогодишната програма за периода 2007–2013 (МГП), които се реализират чрез национални и 

индивидуални проекти. Подкрепата за изпълнение на дейностите е пряко свързана с прилагането на 

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020) (НСОМУИ), 

като основен акцент се поставя върху новопристигнаите и новорегистрираните лица, граждани на 

трети държави (ГТД). 

 

Заложените цели се наблюдават и оценяват чрез измерими показатели. Индикаторите за 

изпълнение на целите, определени за всеки приоритет, измерват постигнатия напредък чрез 

прилагането на поддържаните дейности. Индикаторите за резултат и въздействие, които нямат 

цифрово изражение, се проследяват посредством извършване на качествена оценка и описание на 

постигнатото ниво на изпълнение на заложените цели и резултати. 

 

 Цел и обхват на процедурата  
 

Целите на настоящата процедура са дефинирани в съответствие с целите на ГП 2013 и 

обхващат: 

 

ПРИОРИТЕТ 1  

Реализиране на дейности, целящи внедряване в практика на „Общите основни 

принципи (ООП) за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз” 

 

Оперативна цел (ОЦ) 1.1 Изпълнение на приоритети, мерки и дейности, определени в 

стратегическите документи на България, посредством въвеждане на гъвкави форми на 

получаване на обучение, умения, опит и информация, включително информационни кампании 

и центрове, за предоставяне на информация, целяща постигане на изпълнение на Общите 

основни принципи (ООП) на ЕС по интеграция на имигранти (ГТД) в България и провеждане 

на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на 

тяхната успешна интеграция в българското общество. 

 

ПРИОРИТЕТ 2 

Създаване на показатели и методологии за оценка на напредъка, коригиране на 

политиките и  мероприятията и за облекчаване на координацията на сравнителното обучение 

 

Оперативна цел (ОЦ)  2.3. Установяване на индикатори и методологии за оценка на 

прилагането на политиката и мерките за интеграция  
 

ПРИОРИТЕТ 3 

Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и 

изграждане на междукултурна компетентност на различните нива и звена на държавното 

управление 

 

Оперативна цел (ОЦ) 3.2 Укрепване на капацитета за взаимно сътрудничество и реални 

участие в процеса на интеграция на гражданското общество, социалните партньори, 
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местните власти и международни, академични и неправителствени организации, както 

и на различни общности 

 

ПРИОРИТЕТ 4 

Обмяна на опит, добри практики и информация за интеграцията, съвместно с други 

държави-членки 

 

Оперативна цел (ОЦ) 2.4.1. Обмяна на добра административна практика, механизми за 

приемане, информация, опит и експертни знания и умения по интеграционни въпроси, 

като подкрепа и принос към сътрудничеството между страните-членки 

 

 Компоненти 

 

Изпълнението на предвидените в ГП 2013 приоритети, оперативни цели и дейности, 

предполага разделянето на настоящата покана за набиране на проектни предложения на 

следните компоненти: 

- Компонент 1. Подкрепа на дейности, целящи привличане на висококвалифицирани 

имигранти; 

- Компонент 2. Осигуряване на устойчивост и подкрепа за функционирането на 

съществуващите информационни центрове за имигранти - граждани на трети държави 

(ГТД); 

- Компонент 3. Подкрепа за осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за 

успешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, 

гражданска ориентация, история, традиции, обичаи, работа и условията на живот в 

България и т.н., с цел да се улесни успешното интегриране на имигрантите в българското 

общество; 

- Компонент 4.  Разработване на техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на 

мерките за интеграция;  

- Компонент 5. Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната 

политика и практика - с участието на общини, социални партньори, НПО, академични 

общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за координация 

на национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на интеграция с 

цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна 

компетентност по осъществяването на мерките по интеграция. 

- Компонент 6. Създаване и поддържане на международни контакти и провеждане на 

експертни срещи и групови посещения с цел обмяна на опит, утвърдени процедури и 

информация за интеграционния процес 

 

 Хоризонтални принципи 

 

Настоящата процедура ще допринесе за постигане на следните принципи:  

- Равенство между половете превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, 

етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална 

ориентация. 

- Иновации и прилагане на политики - разработване на нови подходи и споделяне на добри 

практики при изпълнението на различни политики; 

- Партньорство - включване и овластяване на всички заинтересовани страни в процесите на 

програмиране, изпълнение и оценка на програми и проекти. 

- Добро управление на програми и проекти 

 

 Очаквани резултати 
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 В рамките на компонентите по настоящите Насоки за кандидатстване ще бъдат подкрепени 

проекти, които включват комплекс от дейности, допринасящи постигането на следните резултати: 

 

- По-обширни познания на ГТД относно процедурите по интеграция и подобрение на тяхната 

професионална готовност за работа в България; 

- Увеличение на удовлетворението на ГТД; 

- Повишена осведоменост на приемащото общество относно процедурите по интеграция; 

- По-добро възприятие на интеграцията на имигранти от гледна точка на българското общество; 

- Повишаване на осведомеността на ГТД по отношение на българския език, традиции, история, 

институции, култура и социално-икономически аспекти; 

- Подобрено качество на събраните данни; 

- Разработени общи показатели; 

- Подобрение на инструментите за оценка; 

- По-добро разбиране на нуждите на ГТД; 

- Подобрено качество на междукултурните умения на заинтересованите страни; 

- Подобрено сътрудничество между различните участници. 

 

 Индикатори за въздействие 
 

За отчитане на степента на изпълнение на Годишната програма, е предвидено използването на 

групи индикатори за въздействие. Настоящата процедура за набиране на проектни предложения е 

насочена към постигането на следните индикатори: 

 

1. Улесняване на интеграционния процес и достъп до услуги, работа и образование на ГТД в 

България; 

2. По-добра стартова позиция за ГТД от гледна точка на тяхната интеграция;  

3. Повишаване знанията на ГТД по отношение на българския език, традиции, история, 

институции, култура и социално-икономически аспекти; 

4. Повишена информираност на ГТД, за техните права и задължения; 

5. По-добро взаимно разбиране за различните култури и ценности и развиване на взаимна 

търпимост; 

6. Разширени области на познания за интеграцията; 

7. Подобрено качество на управлението на политиката по интеграция; 

8. Подобрено качество на услугите, предоставяни за ГТД; 

9. По-добро взаимно разбиране между различните партньори на различни нива в 

интеграционния процес; 

10. Подобрено управление на политиката по интеграция. 

 

При реализиране на всеки проект, индикаторите ще се отчитат в съответствие със заложените 

правила в ГП 2013. 

 

 

2.2. Индикативни средства, които предстои да бъдат договорени по процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и разпределение по компоненти  

 

Общ бюджет  
  
 

Схема 

(бюджетна линия) 

 

Общ размер на БФП  

в лв и евро (курс на 

БНБ)  

Финансиране от ЕК  

в лв и евро (курс на 

БНБ). 

Национално 

съфинансиране 

в лв и евро (курс на БНБ). 
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(3+4) 

 

(75% от 2) 

(25% от 2) 

1 2 3 4 

Схема BG EIF 2013/01 
1 558 820,05 лева/ 

797 012,04 евро 

 

1 169 115,04 лева/ 

597 759,03 евро 

 

389 705,01 лева/ 

199 253,01 евро 

Компонент 1:BG EIF 2013/01-01  
Подкрепа на дейности, целящи 

привличане на 

висококвалифицирани имигранти; 

138 292,82 лева/ 

70 708,00 евро 

103 717,66 лева/ 

53 030,00  евро 

34 575,16 лева/ 

            17 678,00 евро 

Компонент 2:BG EIF 2013/01-02  

Осигуряване на устойчивост и 

подкрепа за функционирането на 

съществуващите информационни 

центрове за имигранти - граждани 

на трети държави (ГТД); 

467 239,96 лева/ 

238 896,00 евро 

350 429,97 лева/ 

179 172,00 евро 

116 809,99 лева/ 

59 724,00 евро 

Компонент 3:BG EIF 2013/01-

03Подкрепа за осъществяване на 

курсове за имигранти, 

допринасящи за успешната им 

интеграция в българското общество 

– курсове по български език, 

гражданска ориентация, история, 

традиции, обичаи, работа и 

условията на живот в България и 

т.н., с цел да се улесни успешното 

интегриране на имигрантите в 

българското общество; 

412 710,80 лева/ 

211 015,68 евро 

309 521,21 лева/ 

158 255,68  евро 

103 189,59  лева/ 

52 760,00 евро 

Компонент 4:BG EIF 2032/01-04 

Развитие на техники за наблюдение 

и оценка с цел подобряване на 

мерките за интеграция. 

204 632,63 лева/ 

104 627,00 евро 

153 473,98 лева/ 

78 470,00  евро 

51 158,65 лева/ 

26 157,00 евро 

Компонент 5:BG EIF 2013/01-05   
Подкрепа за изграждане на 

капацитет на всички нива на 

интеграционната политика и 

практика - с участието на общини, 

социални партньори, НПО, 

академични общности и др., както и 

за разширяване и подобряване на 

механизмите за координация на 

национално, регионално и местно 

ниво с цел подобряване на 

изпълнението, координацията и 

изграждането на междукултурна 

компетентност по осъществяването 

на мерките по интеграция. 

119 368,21 лева/ 

61 032,00 евро 

89 526,16 лева/ 

45 774,00 евро 

29 842,05 лева/ 

15 258,00 евро 

Компонент 6:BG EIF 2013/01-06   

Създаване и поддържане на 

международни контакти и 

провеждане на експертни срещи и 

групови посещения с цел обмяна на 

опит, утвърдени процедури и 

информация за интеграционния 

процес 

216 575,63 лева/ 

110 733,36 евро 

162 431,68 лева/ 

83 050,00 евро 

54 143.95 лева/ 

27 683,36 евро 
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Важно: 

Отговорният орган си запазва правото да не разпредели посочената по-горе сума при 

недостатъчен брой качествени предложения, отговарящи на предварително зададените критерии, 

както и да преразпределя средствата между отделните компоненти (ако е приложимо), в рамките 

на общия бюджет по процедурата, в зависимост от броя постъпили проектни предложения и 

тяхното качество. 

 

 Размер на безвъзмездната финансова помощ 

 

Ограниченията към размера на БФП на едно проектно предложение са различни за различните 

компоненти, както следва: 

 

 

Компонент 1:   
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  20 000 лв. 

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 45 000  лв. 

 

Компонент 2  

- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лв. 

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 116 000 лв.  

 

Компонент 3:   
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лв.  

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лв.  

 

Компонент 4:   
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лв.  

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 65 000 лв.  

 

Компонент 5:   
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лв. 

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 38 000 лв. 

 

Компонент 6:   
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лв. 

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 107 000 лв. 
 

 

Важно: 

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата – отпуска се БФП в размер 100% от бюджета 

на проекта (в съотношение 75 % принос на ЕС от ЕИФ и 25% национално съфинансиране от 

бюджета). 

 

2.2.1. Изисквания, свързани с публичното финансиране (съответствие с разпоредбите, свързани 

с държавната помощ)  

 

По настоящата схема ще се прилагат правилата за минималната помощ (правилото de minimis) 

по смисъла на Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането 

на членове 107 и  108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de 

minimis, (OB, L 352 от 24.12.2013 г.).  
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ВАЖНО! 

Следва да се обърне внимание на обхвата на отраслите, за които не се прилагат правилата на 

Регламента. Ако Вашата организация попада в хипотезата на предприятие, развиващо дейност в 

някои от изброените в чл. 1 на Регламент (ЕС) 1407/2013г, организацията не може да участва и да 

получи безвъзмездна финансова помощ.     

 

 „Предприятие“ по смисъла на правилата за конкуренцията, посочени в Договора, е всеки 

субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правния му статут и начина, по 

който той се финансира1 .Съдът на Европейския съюз е постановил, че всички субекти, които 

се контролират (деюре или дефакто) от един и същи субект, следва да се разглеждат като 

едно и също предприятие2. 

Предвид разпоредбите на Регламент 1407/2013 г. Водещата и партньорската 

организация (ако е приложимо) следва да попълнят и представят към  проектното 

предложение Деклрация – Приложение 3-1 в съответствие с чл. 2 от Регламент (ЕС) № 

1407/2013 (неразделна част от пакета с документи към Насоките за кандидатстване). 

 Съгласно чл. 3, т. 2 на Регламент 1407/2013 г. общият размер на помощта de 

minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно и също предприятие, не надхвърля 

200 000 EUR за период от три бюджетни години.  

Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно 

и също предприятие, което осъществява сухопътни товарни превози за чужда сметка или 

срещу възнаграждение, не надхвърля 100 000 EUR за период от три бюджетни години. Тази 

помощ de minimis не се използва за придобиването на товарни автомобили за сухопътен 

транспорт.  

 

Ако дадено предприятие изпълнява сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу 

възнаграждение, както и ако извършва други дейности, за които се прилага таванът от 200 000 EUR, 

таванът от 200 000 EUR се прилага за предприятието, при условие че съответната държава членка 

гарантира посредством подходящи средства, като например отделяне на дейностите или 

разграничаване на разходите, че помощите за дейността по сухопътни товарни превози не 

надвишават 100 000 EUR и че помощите de minimis не се използват за придобиване на товарни 

автомобили. 

Действащата нормативна уредба, както и допълнителна информация, свързана с разпоредбите 

за държавните помощи, може да бъде намерена на интернет-страницата на отдел «Държавни 

помощи» на Министерството на финансите http://stateaid.minfin.bg/ 

 

  

                                                 
1Дело C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA et al.[2006 г .], Сборник, стр. I-289 
2 Дело C-382/99,Нидерландия/Комисия[2002 г.], Сборник, стр. I- 5163. 

За целите на настоящия регламент „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си 

поне един вид от следните взаимоотношения:  

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;  

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния 

или надзорния орган на друго предприятие;  

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен 

с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;  

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на 

споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или 

съдружниците в това предприятие.  

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством едно или няколко 

други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие. 
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 Съгласно чл. 1 т. 1. на Регламент 1407/2013 г. този регламент се прилага към помощите,  

предоставяни на предприятия от всички отрасли, с изключение на:  

 а) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в сектора на 

рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета3; 

 б) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на 

първичното производство на селскостопански продукти4; 

 в) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейности в сектора на 

преработката5 и търговията 6 със селскостопански продукти, в следните случаи: 

i) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата 

на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на 

пазара от съответните предприятия;  

ii) когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или 

изцяло на първичните производители; 

 г) помощите за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-

конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и 

функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа; 

 д) помощите, подчинени на преференциалното използване на национални продукти спрямо 

вносни такива . 

 Предприятията работещи в горецитираните отрасли не могат да получат подкрепа по 

настоящата операция.  

 

Във връзка с прилагането на правилото de minimis е необходимо ясно разпределение на 

отговорностите между водеща организация и партньор/партньори (когато има такива). В 

случай на партньорство помощта de minimis се начислява на предприятието (кандидата или 

партньора), което се е възползвало от нея, въз основа на реално планираните и извършени разходи по 

проекта.  

 

Важно: 

Водещата организация и партньорите попълват поотделно декларация (Приложение Д3), в която 

декларират дали са получавали други минимални помощи в последните три бюджетни години (две 

предходни бюджетни и текущата бюджетна година), от какви източници, на какво основание. 

 

Максималният размер на помощта се прилага за общия размер на помощта, която се счита за 

минимална и не засяга възможността на кандидата/бенефициента да получи и друга помощ по 

условията на други регламенти. 

 

Важно: 

                                                 
3 Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни 

продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22). 

4 „селскостопански продукт” означава: 

 продукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите на рибарството и аквакултурите, 

включени в приложното поле на Регламент (ЕО) № 104/2000; 
5 „преработка на селскостопански продукти“ е всяка операция, извършена спрямо селскостопански продукт, от която се 

получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското 

стопанство, необходими за приготвянето на животински или растителен продукт за първата му продажба; 
6търговия със селскостопански продукти“ е притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, 

доставяне или изобщо пускане на пазара по какъвто и да е друг начин, с изключение на първата продажба от първичния 

производител на прекупвач или преработвател, както и всяка дейност по подготвяне на продукта за такава първа 

продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в 

самостоятелни помещения, предвидени за тази цел. 
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Кандидати, които към момента на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по операцията, са получили през последните три бюджетни години минимални 

помощи, чиято обща стойност надхвърля посочената в Регламента, няма да получат финансиране.  

 

Съответствието с правилото de minimis е елемент от оценката и при оценка на допустимостта 

ще бъде разглеждано както по отношение на водещата организация, така и по отношение на всеки 

един от нейните партньори, когато това е приложимо – вж. Критерии за допустимост от Насоките за 

кандидатстване.  

 

Важно: 

Всяка водеща организация и нейният партньор трябва да проверят съответствието с правилата за 

предоставяне на минимална помощ преди подаване на проектното предложение и да декларират 

обстоятелствата за получени минимални помощи в Декларация 3. 

Оценителната комисия има право да отхвърли проектното предложение, ако с исканата 

безвъзмездна финансова помощ, стопанските субекти надвишават максимално допустимия праг, 

определен в Регламент (ЕС) 1407/2013 за последните три бюджетни години. 

 

ВАЖНО: 

За юридически лица с нестопанска цел, които не извършват стопанска дейност, правилата в 

областта на минималните помощи са неприложими към тях.  

 

ВАЖНО: 

В случай на промяна на нормативните изисквания в областта на държавните помощи до сключване 

на договор за безвъзмездно финансиране, договарящият орган ще прилага новите изисквания.  

 

 

2.3. Изменение на Насоките за кандидатстване от Отговорния орган 

 

Отговорният орган си запазва правото да извършва промени в Насоките за кандидатстване при 

настъпване на изменения в националната и европейската нормативна уредба, отнасящи се до 

настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

3. ПРАВИЛА ПО ПРОЦЕДУРАТА  

 

Насоките по конкретната процедура установяват правилата за подаване, подбор и изпълнение 

на проектите. 

 

3.1. Критерии за допустимост  

 

 Критериите за допустимост на организациите, които могат да кандидатстват за отпускане 

на БФП по процедурата,  

Тези критерии са разпределени в три групи, както следва: 

- Общи изисквания за допустимост на кандидатите (водеща организация и партньори, ако има 

такива) - т. 3.1.1; 

- Специфични изисквания за допустимост на Водещата организация – т. 3.1.2.;  

- Специфични изисквания за допустимост на партньорите (ако е приложимо) – т. 3.1.3;. 

 Критериите за допустимост на проектите, за които може да бъде отпусната БФП по 

процедурата са посочени в т. 3.1.4. 

 Критериите за допустимост на разходи по проекта, които се включват при определяне на 

размера на БФП по процедурата, са посочени в т. 3.1.5. 
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o Критериите за допустимост на целевите групи по пректа са посочени в т.3.1.6. 

 

3.1.1. Общи изисквания за допустимост на кандидатите (водеща организация и партньор/и, ако 

има такива) - Кой има право да кандидатства? 

 

По смисъла на процедурата за безвъзмездно финансиране “кандидат” е водеща организация 

и/или партньор/и (ако е приложимо), която/които разработват проектно предложение, с цел 

бъдещо изпълнение на одобрения проект.  

 

Кандидатите (водеща организация и/или партньор/и) НЕ могат да участват в 

процедурата за набиране на проектни предложения или да получат безвъзмездна финансова 

помощ, ако: 

1. Са обявени в несъстоятелност, са обект на открито производство по несъстоятелност, 

ликвидация, дейността им е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с 

кредитори, преустановили са стопанска дейност, са обект на производство, свързано с такива 

въпроси и се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови 

актове; 

2. Са съдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда; 

3. Са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална 

дейност, доказани с всякакви средства, които ОтО може да обоснове; 

4. Не са изпълнили задълженията, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или 

плащане на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която е седалището 

им, или с тези на страната на договарящия орган, или с тези на страната, в която трябва да се 

изпълни договора; 

5. Са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация 

или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите. 

6. Вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, са били обявени в 

тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения; 

7. Са в положение на конфликт на интереси. Конфликт на интереси е налице, когато 

безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго 

лице, посочено в параграф 17 , е опорочено по причини, свързани със семейството, 

емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интерес 

или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя, съгласно чл. 57  от Регламент 

966/2012 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската 

общност. 

8. Са представили умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, 

поискана от ОтО като условие за участие в процедурата за възлагане на обществени поръчки, 

или не предоставят тази информация; 

9. Са отстранени от получаването на финансирани от бюджета поръчки или безвъзмездна 

финансова помощ. 

10. Са получили и/или получават финансиране за същите дейности, за които кандидатстват по 

друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния 

бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, освен когато по преценка на 

ОтО дейността е свързана с непрекъсната потребност на целевата група. 

11. Имат задължения към ОтО и други финансиращи институции въз основа на 

неизпълнение/непризнаване на средства от контролните органи по договор за предоставяне на 

                                                 
7 чл. 57  от Регламент 966/ 2012 г., 
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финансови средства по предприсъединителни финансови инструменти, структурни фондове на 

Европейския съюз, средства от държавния бюджет и други.   

12. Са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава 

длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, свързано лице по смисъла на 

§ 1, т. 1 от ЗПУКИ с ръководителя на Отговорния орган. 

13. Попадат в случаите по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ. 

 

Важно: 

Изискванията по т. 1-13 са задължителни за  водещата организация и партньора. Обстоятелствата се 

декларират от лицата, които са овластени да представляват кандидата и са вписани в търговския 

регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или са определени като такива в 

учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.  

 

Към момента на кандидатстване обстоятелствата по т. 1-13 се декларират от водещата организация 

и нейните партньори (Приложение Д-1).  

 

Важно: 

Кандидатите не се допускат до финансиране, ако са направили опит да получат поверителна 

информация или да повлияят на оценителната комисия или на ОтО в процеса на оценка по 

настоящата или предишни процедури за набиране на проектни предложения. 

 

3.1.2. Специфични изисквания за допустимост на Водещата организация  

 

В допълнение към общите изисквания, за да бъде допустима по настоящата процедура, водещата 

организация трябва да отговаря едновременно и на следните условия: 

 

- Относно Компонент 1: Подкрепа на дейности, целящи привличане на 

висококвалифицирани имигранти; 

 

1. Да е учредена и регистрирана като: 

o Ведомство на държавната администрация, или 

o Община на територията на РБългария, или 

o Международна организация, или 

o НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, или 

o Академични институции, или 

o Социални партньори 

И 

2. Да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на РБългария. 

И 

3. Да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е приложимо 

(съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на раздел 2.2.1 от 

настоящите Насоки за кандидатстване). 

И 

4. Да бъде пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта, а не да изпълнява ролята на 

посредник. 

И 

5. Да е доказала технически и административен капацитет за изпълнение на дейностите по проекта. 

И 

6. Да няма в състава на екипа си за реализиране на проекта, както и в екипа за управление на проекта 

лица, участвали като оценители в оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ. 
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-  Относно Компонент 2: Осигуряване на устойчивост и подкрепа за функционирането 

на съществуващите информационни центрове за имигранти - граждани на трети 

държави (ГТД); 

 

 1. Да е учредена и регистрирана като: 

o Ведомство на държавната администрация, или 

o Община на територията на РБългария, или 

o Международна организация и структура, включително организация на мигранти, или 

o НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза,или 

o Социални партньори, или 

o Други надлежно установени юридически лица с доказан опит (изпълнени проекти и 

привлечени експерти) в сферата на социалната политика и/или интеграцията. 

И 

2. Да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на РБългария. 

И 

3. Да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е приложимо 

(съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на раздел 2.2.1 от 

настоящите Насоки за кандидатстване). 

И 

4. Да бъде пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта, а не да изпълнява ролята на 

посредник. 

И 

5. Да е доказала технически и административен капацитет за изпълнение на дейностите по проекта. 

И 

6. Да няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като оценители в 

оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ. 

И 

7. Водещата организация е създала функциониращ информационен център за имигранти по 

Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. 

 

 

- Относно Компонент 3: Подкрепа за осъществяване на курсове за имигранти, 

допринасящи за успешната им интеграция в българското общество – курсове по 

български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи, работа и 

условията на живот в България и т.н., с цел да се улесни успешното интегриране на 

имигрантите в българското общество; 

 

1. Да е учредена и регистрирана като: 

o Ведомство на държавната администрация, или 

o Община на територията на РБългария, или 

o Международна организация, или 

o НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза или 

o Социални партньори или 

o Академични институции или 

o Други надлежно установени юридически лица с доказан опит (изпълнени проекти и 

привлечени експерти) в сферата на социалната политика и/или интеграцията. 

И 

2. Да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на РБългария. 

И 
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3. Да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е приложимо 

(съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на раздел 2.2.1 от 

настоящите Насоки за кандидатстване). 

И 

4. Да бъде пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта, а не да изпълнява ролята на 

посредник. 

И 

5. Да е доказала технически и административен капацитет за изпълнение на дейностите по проекта. 

И 

6. Да няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като оценители в 

оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ. 

 

- Относно Компонент 4: Разработване на техники за наблюдение и оценка с цел 

подобряване на мерките за интеграция;  

 

1. Да е учредена и регистрирана като: 

o Ведомство на държавната администрация, или 

o Община на територията на РБългария, или 

o Международна организация, или 

o НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. 

o Университети,  или 

o Изследователски организации или 

o Статистически организации 

И 

2. Да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на РБългария. 

И 

3. Да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е приложимо 

(съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на раздел 2.2.1 от 

настоящите Насоки за кандидатстване). 

И 

4. Да бъде пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта, а не да изпълнява ролята на 

посредник. 

И 

5. Да е доказала технически и административен капацитет за изпълнение на дейностите по проекта. 

И 

6. Да няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като оценители в 

оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ. 

 

- Относно Компонент 5: Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на 

интеграционната политика и практика - с участието на общини, социални партньори, 

НПО, академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на 

механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво сред 

участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, 

координацията и изграждането на междукултурна компетентност по 

осъществяването на мерките по интеграция. 

 

1. Да е учредена и регистрирана като: 

o Централни (министерства, агенции, институции) органи на властта или  

o Местни (общини) органи на властта, или  

o Международна организация, или 

o НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза или 
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o Академични общности,  или 

o Социални партньори (заедно с техните клонове и местни структури) 

o Други участници в областта на интеграцията. 

И 

2. Да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на РБългария. 

И 

3. Да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е приложимо 

(съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на раздел 2.2.1 от 

настоящите Насоки за кандидатстване). 

И 

4. Да бъде пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта, а не да изпълнява ролята на 

посредник. 

И 

5. Да е доказала технически и административен капацитет за изпълнение на дейностите по проекта. 

И 

6. Да няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като оценители в 

оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ. 

 

Относно Компонент 6: Създаване и поддържане на международни контакти и провеждане 

на експертни срещи и групови посещения с цел обмяна на опит, утвърдени процедури и 

информация за интеграционния процес 

 

1. Да е учредена и регистрирана като: 

o МТСП, АЗ, АСП или  

o Централни (министерства, агенции, институции) органи на властта или 

o Местни (общини) органи на властта, или  

o НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза или 

o Академични общности,  или 

o Социални партньори (заедно с техните клонове и местни структури) 

с доказана практика в областта на инеграцията на ГТД в България 

И 

2. Да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на РБългария. 

И 

3. Да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е приложимо 

(съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на раздел 2.2.1 от 

настоящите Насоки за кандидатстване). 

И 

4. Да бъде пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта, а не да изпълнява ролята на 

посредник. 

И 

5. Да е доказала технически и административен капацитет за изпълнение на дейностите по проекта. 

И 

6. Да няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като оценители в 

оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ. 

 

 

Важно: 

1. По настоящата процедура Водещата организация може да участва самостоятелно или в 

партньорство (от ОтО се посочва опцията за конкретния случай ). 

2. Водещата организация трябва да разполага с достатъчен капацитет, за да осъществява 

дейностите през периода за изпълнение на проекта. 
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3. Разходите, извършени от Водещата организация, са допустими само, ако са извършени за 

дейности в проектното предложение, предвидени за изпълнение от Водещета организация и 

не могат да генерират печалба.  

 

3.1.3. Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите (ако е приложимо) 

 

Партньорство е взаимоотношение между две или повече организации, при което са налице 

споделени отговорности по отношение на реализирането и/или управлението на проекта, 

финансиран по настоящата процедура.  

 

Сътрудничеството между минимум два субекта се счита за партньорство, при положение че е 

налице поне едно от следните условия: 

- участие при разработването и изпълнението на проект; 

- активен обмен на умения, опит и познания; 

- участие при набавянето и разпределянето на ресурси, включително финансови средства, по 

време на изпълнението на проекта.  

 

Важно: 

 

Партньорът задължително трябва да отговаря на изискванията за допустимост от точка 3.1.2, 

относно отделните компененти. 

 

Независимо от компонента, по който участва, Партньорът задължително трябва да отговаря 

едновременно на следните условия: 

 

1. Партньорът е учреден и регистриран в съответствие с действащото българско законодателство и 

има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на РБългария. 

Необходимо е към момента на кандидатстване, Организацията да представи документи за 

регистрацията си, съгласно изискванията по настоящите Насоки.  

2. Да има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на Р България. 

3. Да не действа в ролята на посредник. 

4. Да е доказал технически и административен капацитет за изпълнение на дейностите по проекта. 

5. Да няма в състава на екипа си за реализиране или екипа си за управление на проекта лица, 

участвали като оценители в оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ. 

 

Партньорите на водещата организация участват в разработването и реализацията на проекта и 

направените от тях разходи, когато това е приложимо, са допустими в същата степен, както и 

разходите, направени от водещата организация за безвъзмездната помощ. 

Партньорствата, създадени за целите на процедурата за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда. За да се осигури нормалната работа за 

реализиране на проекта, е необходимо всички партньори (включително водещата организация, която 

сключва договора за безвъзмездна финансова помощ с Договарящия орган) да потвърдят, че приемат 

принципите на добро партньорство, като подпишат Декларация за партньорство - Приложение Д-

2.1 и Партньорско споразумение – Приложение Д 2.2 към Насоките за кандидатстване. 

 

Важно: 

1. Партньорската организация трябва да разполага с достатъчен капацитет, за да осъществява 

своите дейности през периода на изпълнение на проекта.  

2. Разходите, извършени от партньора, са допустими само ако са извършени за дейности в 

проектното предложение, предвидени за изпълнение от партньора и не могат да генерират 

печалба. 
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В т.3.4.1 (II) от Насоките за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се 

приложат, за да се удостовери допустимостта на партньорите. 

 

Изпълнители  

 

Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители. 

Изпълнителите не са партньори и са предмет на правилата на договаряне, посочени в ПМС № 118 от 

20 май 2014 г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, в зависимост от това, дали 

Кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП, или не.  

 

Важно: 

 

Кандидатите, които са възложители по реда на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. имат 

възможност при описанието на дейностите във Формуляра за кандидатстване да обосноват 

и посочат конкретен/ни експерт/и, които ще са ангажирани с изпълнението на съответната 

дейност. В тези случаи към Формуляра за кандидатстване се прилага и Автобиографията 

на експертите, включени в преките дейности по проекта и те са обект на оценка. 

 

Не са обект на регулиране от ПМС № 118 от 20 май 2014 г. и посл. изм. трудовите и 

гражданските договори с експерти, които са били обект на оценка от оценителната комисия за 

оценка на предложенията получени по настоящата схема и са станали част от договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 

При възлагане на изпълнението на дейности на външни изпълнители, кандидатът е 

необходимо подробно да опише във формуляра за кандидатстване (т. 5.1.1) критериите за 

оценка при техния избор. 

 

 

Бенефициентът се задължава да спазва разпоредбите на Общи насоки за избягване на 

конфликта на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС) 966/2012.    

 

Бенефициентът е задължен да гарантира, че изборът на изпълнител е извършен въз основа на 

открити, прозрачни и недискриминационни процедури, в съответствие с приложимото 

законодателство. 

 

В офертите, договорите и фактурите следва да е дадена ценова разбивка с посочени единични 

цени на доставки, услуги, консултации, обучения и други предоставяни услуги от подизпълнителите 

по проекта.  

 

3.1.4. Допустими проектни предложения (които могат да кандидатстват) 

 

 

Важно: 

Допустими проектни предложения по настоящата схема са проекти включващи дейности, които не 

са финансирани от друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема от националния 

бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.  

 

 

Всеки проект включва комплекс от дейности, които трябва да доведат като резултат 

постигане на заложените цели на настоящата процедура. 
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1. Продължителност (за всички компоненти)  

 

 Минимална продължителност на проектите - 4 месеца 

 Максимална продължителност на проектите – 6 месеца  
 

Изпълнението на проектите започва съгласно предвиденото в договора за предоставяне на БФП и 

приключва не по-късно от 30 юни 2015 г. 

 

2. Териториален обхват. Място на изпълнение.  
 

Проектите е допустимо да бъдат реализирани на територията на Република България с изключение 

на дейностите по Компонент 6. 

 

3. Допустими видове проекти 

 

Проектното предложение трябва да съответства на целите на Годишната програма за 2013 година. 

Проектното предложение трябва да отговаря на следните формални критерии за допустимост: 

1. Да бъде представено от организация, която отговаря на изискванията за допустимост на 

кандидата по т. 3.1 от настоящите „Насоки за кандидатстване”; 

2. Да бъде представено в определен срок, съгласно указанията на ОтО; 

3. Да е представено в посочения от ОтО формат и да включва всички приложения, съгласно 

настоящите „Насоки за кандидатстване”. 

 

4. Видове проекти, които ще бъдат финансирани (за какви видове дейности ще може да се 

кандидатства) 

 

 

Компонент 1.  Подкрепа на дейности, целящи привличане на висококвалифицирани 

имигранти; 

 

Компонент 1 има за цел подкрепа на политиката за привличане на квалифицирани имигранти, 

за да помогне на пазара на труда при удовлетворяването на потребностите от работна сила с 

различни квалификации: 

- Подкрепа на нуждите на бизнеса по сектори от висококвалифицирани имигранти; 

- Инoвативни техники и стратегии за бизнес ориентация и партньорство в България; 

- Укрепване на информационните канали за връзки с институции и компании; 

- Организиране на трудови борси и посреднически услуги за привличане на 

висококвалифицирани имигранти; 

- Дейности, подпомагащи укрепването на трайната уседналост на висококвалифицирани 

ГТД. 

 

Компонент 2. Осигуряване на устойчивост и подкрепа за функционирането на 

съществуващите информационни центрове за имигранти - граждани на трети държави 

(ГТД); 

 

Компонент 2 има за цел да подкрепи развитието и функционирането на съществуващи 

информационни центрове за имигранти, както и създаването на нови центрове. Подкрепа се 

предоставя за проекти, които са фокусирани върху следните видове дейности: 

- Укрепване на съществуващите центрове; 
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- По-нататъшно подобряване на съществуващите центрове от гледна точка на подпомагане 

на ГТД при тяхната гражданска ориентация и участие, при запознаване с техните права и 

задължения в България, при насочване на имигрантите към правилния орган във всеки 

един случай; 

 

Компонент 3.  Подкрепа за осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за 

успешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска 

ориентация, история, традиции, обичаи, работа и условията на живот в България и т.н., с цел 

да се улесни успешното интегриране на имигрантите в българското общество; 

 

Целта е предоставяне на подкрепа за осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за 

успешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска 

ориентация, история, традиции, обичаи и други. Подкрепа се предоставя на проекти, насочени към 

следните дейности: 

- Провеждане на курсове и обучения, насочени към подпомагане на ГТД при тяхната 

гражданска ориентация; 

- Улесняване достъпа на ГТД до институциите и обществените услуги наравно с местните 

граждани; 

- Осигуряване на условия за социализация на имигрантите чрез добиване на знания и 

адаптиране в обществото и улесняване на социалната интеграция на имигрантите посредством 

социално общуване, знания за държавното устройство на Република България и др.  

 

 

Компонент 4. Разработване на техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на 

мерките за интеграция 

   

Целта на този компонент е предоставянето на подкрепа за изготвяне на техники за 

наблюдение и оценка с цел подобряване на мерките за интеграция. Ще се предоставя подкрепа за 

проекти, фокусирани върху провеждането на следните видове дейности: 

- Подобряването на техниките за наблюдение и оценка и подкрепа за усъвършенстването на 

мерките по интеграция. 

 

Компонент 5. Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на 

интеграционната политика и практика - с участието на общини, социални партньори, НПО, 

академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за 

координация на национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на 

интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на 

междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция. 

 

Целта е изграждането и укрепването на капацитета на всички партньори от гражданското 

общество, което е от основополагащо значение, за да бъде подготвен и обучен техният персонал да 

работи качествено в областта на интеграционната политика – по-специално директно със самите 

имигранти, както и с органите на властта. Подкрепа се предоставя на проекти, които са фокусирани 

върху следните видове дейности: 

- Изграждане на капацитет (и специализирано обучение на персонал) на всички нива по 

прилагане на интеграционната политика и практика: общини, социални партньори, НПО и 

др; 

- Работа в мрежа, главно на национално, регионално и местно ниво, с цел да се стимулира 

участието на всички партньори, вкл. на имигрантите и техните общности в социални и 

културни дейности. 

-  
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Компонент 6. Създаване и поддържане на международни контакти и провеждане на експертни 

срещи и групови посещения с цел обмяна на опит, утвърдени процедури и информация за 

интеграционния процес 

 

 Целта на този компонент е създаване на международна мрежа между държавите-членки с цел 

обмяна на опит, утвърдени процедури и информация за интеграционния процес. Това включва 

определяне на заинтересованите партньорски държави, обмяна на посещения, познания, опит, идеи и 

схващания за бъдещото развитие и др. Тази дейност включва основно държавните институции, 

отговорни за прилагането на интеграционната политика на национално ниво, но също и НПО, 

социални партньори и други структури на гражданското общество, които се нуждаят от подкрепа за 

международно сътрудничество, обмен на опит и знания във връзка с извършваните от тях дейности в 

областта на интеграцията. Подкрепа се предоставя на проекти, които са фокусирани върху следните 

видове дейности: 

- Осъществяване на контакт с партньорски структури в страните-членки, отговорни за 

интеграционните процеси на ГТД; 

- Организиране на посещения в страни-членки на служители от администрацията, които 

изпълняват функции по интеграция на имигранти в тези държави (вкл. експерти по 

интеграционните процеси в областните и общински администрации, представители на 

информационни центрове, обучаващи лица, в т.ч. университетски преподаватели, като 

посещенията/конференциите/семинарите следва да се осъществят заедно с представител на 

Отговорния орган) за обмяна на познания, опит, идеи и добри практики с партьорски 

структури в тези държави; 

- Обмяна на опит в областта на интеграционните процеси на ГТД на ниво НПО с доказана 

практика в тази област в България със страните-членки; 

 

Не се допуска финансиране на следните типове проекти: 

- Проекти, свързани единствено или основно с индивидуални стипендии за обучение или 

курсове за обучение; 

- Проекти, чието изпълнение е започнало преди подписването на договора за безвъзмездна 

помощ; 

- Проекти, предвиждащи предоставяне само на теоретично обучение или обучение, което не 

съответства на настоящите Насоки за кандидатстване; 

- Всички дейности, които не са пряко свързани с постигане целите на настоящата процедура 

и противоречат на предвидените допустими разходи, описани в т. 3.1.5; 

- Едни и същи дейности, за една и съща целева група, финансирани по други програми, или 

по ЕИФ, освен когато по преценка на ОтО дейността е свързана с непрекъсната 

потребност на целевата група; 

- средства от Държавния бюджет, средства от ЕС и др.; 

- Проекти, подкрепящи само медицинска дейност/активно лечение на лица от целевата 

група; 

- Проекти, свързани с политически партии; 

- Проекти, свързани с религиозни организации; 

- Независими научни изследвания; 

- Дарения с благотворителна цел; 

- Посещения с учебна цел в чужбина; 

- Проекти, които предвиждат единствено закупуване на оборудване или ремонтни дейности; 

- Проекти, които включват Строително-ремонтни работи; 

 

5. Очаквани резултати  
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Компонент 1:  Подкрепа на дейности, целящи привличане на висококвалифицирани 

имигранти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори: 

 

Очакваният резултат от тази дейност е към осигуряване на основа за вземането на решения за 

привличане на квалифицирани имигранти, като по този начин помага на идентификацията на 

приложимите инструменти на държавната политика и административната практика. 

 

 

Компонент 1 има за цел да предостави най-малко 1 безвъзмездна финансова помощ в 
подкрепа на политиката за привличане на квалифицирани имигранти, за да се помогне на пазара на 

труда при удовлетворяването на потребностите от работна сила с различни квалификации.  

 

 

Компонент 2.  Осигуряване на устойчивост и подкрепа за функционирането на 

съществуващите информационни центрове за имигранти - граждани на трети държави (ГТД). 

 

Очаква се дейността да засили съществуващата мрежа от информационни центрове и за 

подкрепа на имигрантите, като се гарантира, че имат по-добра начална позиция за интеграция. 

Допустими проекти по тази дейност трябва да бъдат насочени към съществуващите центрове в 

нужда за по-нататъшното им усъвършенстване на различни места. 

 

Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори: 

 

 

Индикатор 

 

Вид 
Целева 

стойност 

Индикатор 

 
Вид 

Целева 

стойност 

Брой предложения, фокусирани върху привличането на 

висококвалифицирани имигранти 
продукт 1 

Брой на модели, подпомагащи пристигането на 

висококвалифицирани работници и тяхната интеграция 
продукт 1 

Приложими инструменти и практики в подкрепа на миграцията на 

висококвалифицирани работници 
резултат Да 

Улесняване процеса на интеграция и достъп до услуги, заетостта и 

образованието в България 
резултат Да 

По-добро сътрудничество между централната и местните власти и 

социалните партньори, международни организации и 

неправителствени организации 

резултат Да 
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Брой проекти, насочени към развитието и усъвършенстването 

на съществуващи информационни центрове за граждани на 

трети страни 

продукт 1 

Очакван брой съфинансирани центрове продукт 4 

Добро познаване на процедурите интеграция резултат да 

По-високо ниво на удовлетвореност на ГТД резултат да 

Улесняване на процеса на интеграция и достъпа на граждани на 

трети страни до услуги, заетостта и образованието в България 
въздействие да 

По-добра стартова позиция за интегриране на граждани на 

трети страни 
въздействие да 

 

Компонент 2 следва да предостави най-малко 1 безвъзмездна финансова помощ с цел да се 

предложи реална подкрепа на функционирането на съществуващите имигрантски информационни 

центрове, за да се гарантира тяхната устойчивост с цел предоставяне на съществена подкрепа на 

имигрантите (граждани на трети държави) в процеса на тяхната гражданска ориентация и участие, 

запознаване с техните права и задължения в България и сезиране на съответните компетентни 

органи. 

 

Компонент 3.  Подкрепа за провеждане на курсове за обучение и гъвкави форми на 

обучение по български език, гражданска ориентация, българската история, традиции, обичаи, 

работа и условията на живот в България и т.н., с цел да се улесни успешното интегриране на 

имигрантите в българското общество. 

 

Очакваният резултат е да се осигури подкрепа за провеждане на курсове за обучение и 

гъвкави форми на обучение за имигранти по български език, гражданска ориентация, българската 

история, традиции, обичаи, работещи и живеещи в България и т.н., с цел улесняване на тяхната 

успешна интеграция в българското общество. повишени знания на двете страни относно въпросите 

на миграцията и интеграцията и по-доброто им взаимно разбиране.  

 

Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори: 

 

 

Индикатор 

 

Вид 
Целева 

стойност 

Брой проекти, насочени към курсове за обучение и гъвкави 

форми на обучение за граждани на трети държави, чиято цел е 

да насърчава законната миграция и последващата интеграция 

продукт 2 

Брой граждани на трети страни, участващи в курсове за 

обучение и гъвкави форми на обучение 

продукт 
150 

По-добро познаване на граждани на трети страни с процедури за 

интеграция и подобряване на тяхната професионална 

пригодност за заетост в България 

резултат 

да 

Подобряване на знанията на имигрантите по българския език, 

традиции, история, институции, културата и социалните и 

икономическите аспекти на живота 

резултат 

да 

Повишаване нивото на удовлетвореност на гражданите на трети 

страни 
резултат да 
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Повишаване информираността на имигрантите за техните права 

и задължения  
въздействие да 

По-добра стартова позиция за интегриране на граждани на трети 

страни 
въздействие да 

 

Компонент 3 има за цел да предостави най-малко 2 броя безвъзмездна финансова помощ 

по проекти, улесняващи гражданската ориентация и участието на имигрантите и подобряване на 

познанията им по техните права и задължения в България, включително и процеса на сезиране на 

съответните компетентни органи, за всеки отделен случай. За всеки проект минималното количество 

обучаеми е 35 човека. 

 

Компонент 4.  Разработване на техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на 

мерките за интеграция 

 

Очакваният резултат е подобрено управление на политиката за интеграция на базата на 

развитие и разработване на техники за наблюдение и оценка. 

 

Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори: 

 

 

 

Индикатор 

 

Вид 
Целева 

стойност 

Брой проекти, фокусирани върху развитие и подобрение на 

методи за оценка на различни аспекти от политиката за 

интегриране 

продукт 1 

Разработени общи показатели резултат да 

Подобрение на инструментите за оценка резултат да 

Подобрени познания за интеграцията въздействие да 

Подобрено управление на политиката за интеграция въздействие да 

 

 

Компонент 4 има за цел да предостави най-малко 1 безвъзмездна финансова помощ с цел 

развитие и подобрение на методи за наблюдение и оценка на различни аспекти от политиката за 

интегриране. 

 

Компонент 5.  Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на 

интеграционната политика и практика - с участието на общини, социални партньори, НПО, 

академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за 

координация на национално, регионално и местно ниво с цел подобряване на изпълнението, 

координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на 

мерките по интеграция 

 

Очакваният резултат е изграждане на капацитет за работа по въпросите на интеграцията на 

имигрантите в България, както и подобряване на сътрудничеството между различните партньори в 

тази област. 

 

Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори: 
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Индикатор 

 

Вид 
Целева 

стойност 

Брой проекти, фокусирани върху обучение на персонала на 

социални партньори, общини и НПО и обмяна на опит, 

проблеми, решения и знания за интеграционните практики 

между различните участници 

продукт 2 

Брой на участниците в обученията продукт 70 

Подобрено качество на междукултурните умения на 

заинтересованите страни 

резултат да 

Подобрено сътрудничество между различните участници резултат да 

По-добро разбиране на нуждите на ГТД резултат да 

Подобрено качество на услугите, предоставяни за ГТД въздействие да 

По-добро взаимно разбиране между различните партньори на 

различни нива в интеграционния процес 

въздействие да 

Подобрено управление на политиката по интеграция въздействие да 

 

Компонент 5 има за цел да предостави най-малко 2 безвъзмездни финансови помощи с цел 

реализирането на мероприятия за изграждане/повишаване на капацитета на всички нива на 

прилагане на интеграционната политика и практика, с участието на поне 35 представители на 

общини, социални партньори, НПО, международни организации, академични общности и др. 

 

Компонент 6. Създаване и поддържане на международни контакти и провеждане на експертни 

срещи и групови посещения с цел обмяна на опит, утвърдени процедури и информация за 

интеграционния процес. 

 

Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори: 

 

 

Индикатор 

 

Вид 
Целева 

стойност 

Брой проекти, фокусирани върху създаване на мрежа на 

национално, регионално и местно ниво между различни 

държави-членки, вкл. сравнителен анализ и изследване 

продукт 1 

Брой на участниците, включени в обучението продукт 10 

Подобрени междукултурни умения на участващите 

организации 
резултат 

да 

По-добро разбиране на нуждите на ГТД резултат да 

Подобрено качество на услугите, предоставяни за ГТД въздействие да 

Подобрено управление на политиката по интеграция въздействие да 

 

Компонент 6 има за цел да предостави най-малко 2 безвъзмездни финансови помощи с цел 

реализирането на международни контакти и провеждане на експертни срещи и групови посещения с 

цел обмяна на опит, утвърдени процедури и информация за интеграционния процес.  

 

 

6. Брой проектни предложения на кандидат 

 

Важно: 
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Водещата организация може да кандидатства по всички компоненти от процедурата само с едно 

проектно предложение за всеки един от компонентите й.  

Всяка организация може да изпълнява ролята на партньор в повече от един проект.  

 

 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ 

 

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само 

“допустимите разходи”. Допустимите разходи се определят на база изискванията на Решение 

2008/457/ЕО от 05.03.2008 на ЕК, Приложение 11, допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС от 

03.03.2011 г. 

 

Важно: 

В Приложение Д-6 Инструкция за разработване на бюджет към настоящите Насоки за 

кандидатстване са разяснени детайли, които имат за цел да внесат яснота и да подпомогнат 

кандидатите за правилното разработване на бюджета, както и да направят процеса на оценка 

обективен.  

Общият бюджет на проекта се попълва във форма – Приложение Б-1 и описите към него. 

 

Бюджетът включва всички разходи, необходими за изпълнението на предвидените и описани 

в проектното предложение дейности и съответстващи на т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване. 

 

Важно: 

Общият размер на бюджета включва както размера на исканата безвъзмездна финансова помощ по 

настоящата процедура, така и собствения принос на кандидата (в случай че той кандидатства с такъв) 

и евентуалните приходи по проекта, ако това е приложимо. 

Бюджетът се разработва на базата на единична цена без включен данък добавена стойност. 

Невъзстановимият ДДС се посочва на отделен ред, както това е определено в Приложение Б-1 и ако е 

допустим разход.  

Възстановимият ДДС е недопустим разход! 

 

Процентното разпределение на разходите се посочва в Приложение Б-2 Източници на 

финансиране.  

Бюджетът представлява както предварителна оценка на очакваните разходи, така и 

максимален размер на “допустимите разходи”.  

Определянето на единичните стойности на допустимите разходи трябва да се базират или на 

нормативно определени размери, или на реални пазарни цени. 

 

Важно: 

Кандидатът трябва да представи ясен и точен бюджет, обосновавайки както сумата на исканата 

безвъзмездна финансова помощ, така и собствения финансов принос, ако такъв е предвиден и 

очакваните приходи по проекта, когато това е приложимо.  

 

Оценителната комисия има право да отстрани недопустими разходи, както и разходи, 

свързани с недопустими дейности, както и дублиране на заложени разходи и други необвързани 

пряко с дейностите по проекта разходи. На корекция подлежат и допуснати технически грешки. 
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В резултат от това бюджетът на проектното предложение може да бъде намален, като в тези 

случаи определените в Насоките за кандидатстване допустими процентни съотношения на разходите 

ще бъдат запазени. 

 

Важно: 

Договарящият орган има право да не сключи договор с одобрен кандидат, ако последният не 

отговаря на изискванията на Регламент 1407/2013 (във връзка с правилото de minimis). 

 

За да бъдат допустими, разходите трябва да отговарят едновременно на следните 

условия:  

- да са законосъобразни; 

- да са извършени за дейности, които са избрани съгласно критериите на ГП и залегнали в 

договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

- да съответстват на разпоредбите на Приложение 11 на Решение на Комисията 2008/457/ЕО 

от 05.03.2008 г., допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г.; 

- да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или 

други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното 

законодателство, за съхранението на които са спазени изискванията за съхранение на 

документите на Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г., допълнено и 

изменено с Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г.; 

- да са извършени въз основа на договор или заповед и последвалите го изменения/;  

- да са действително извършени и платени през периода за допустимост на разходите;  

- да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, определени 

в чл.30 и 31 на Регламент на Съвета /ЕС, Евратом/ № 966/2012 г.  

- да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента чрез отделни 

счетоводни аналитични партиди и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно 

функционираща одитна пътека; 

- изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото национално 

законодателство и по-специално Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове 

по прилагането му или ПМС № 118 от 20 май 2014 г.; 

- По договори от настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ за 

допустими се считат разходите, действително извършени в периода след 

стартиране на изпълнението на дейностите по проекта, изрично посочени в договора 

до изтичане срока на валидност на договора, без да противоречат на настоящите 

Насоки за кандидатстване.  

 

3.1.5.1. Допустими преки разходи, приложими към проекти по процедурата 
 

Дефиниция: Преки разходи са тези разходи, които са пряко свързани и произтичат от 

предвижданите дейности и са необходими за тяхната подготовка и осъществяване. 

 

За да бъдат допустими, преките разходи трябва да съответстват на т. II.1 от 

Приложение 11 на Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г., допълнено и изменено с 

Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г. а именно: 

 

 Разходи за персонал (екип за изпълнение на проекта с пряко участие в дейностите по 

изпълнение на проекта). Да се прави разлика с екипа за управление на проекта! 

 

Разходите се разглеждат като допустими, при условие че включват заплати (при постоянни и 

временни трудови договори) или хонорари (при граждански договори), както и осигурителните 

вноски, като размерът на възнагражденията следва да не превишава максимално допустимите по 
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схемата ставки за 1 час/определена дейност, брутно възнаграждение, в български лева, оказани в 

Приложение Д „Инструкции за разработване на бюджета“ от Пакета с документи за кандидатстване 

към настоящата схема. Ако предвидената дейност по проекта не е включена в списъка, размерът на 

възнагражденията следва да не привишава, средните ставки от обичайната практика за 

възнаграждения на бенефициента в съответствие с т. II.1.1. от Приложение 11 на Решение на 

Комисията 2008/457/ЕО, допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г., което 

кандидатите следва да декларират с Декларация, удостоверяваща размера на възнагражденията от 

обичайната практика на възнаграждения на организацията-кандидат. 

При сключване на граждански или друг тип договори с членове на екипите по проекта 

бенефициентите следва да остойностяват отделните дейности (етапи, ако е приложимо) по 

договорите. Договорите с членовете на екипите трябва да включват задължителна клауза, която 

посочва за чия сметка са командировъчните разходи.  

 Извършената работа по сключените граждански договори следва да се отчита с Формуляр за 

вложения труд по часове (отразяващи действително отработеното време за съответния месец) и 

приемо-предавателен протокол за приемане на работата. За избягването на двойно финансиране, 

експертите от екипа за изпълнение на проекта, които работят в срока на конкретния проект и по 

други проекти, се прилага Декларация от съответните експерти за полагания труд по тези проекти. 

Разходите за заплати на служители от публични органи са допустими дотолкова, доколкото те се 

отнасят до разходи за дейности, които съответният публичен орган не би извършил, ако въпросният 

проект не е бил предприет. 

- Пътни разходи и разходи за дневни и нощувки ; 

- Оборудване (наем, лизинг или закупуване); 

- Консумативи, материали и общи услуги; 

- Договори с подизпълнители; 

- Разходи, произтичащи пряко от изискванията, свързани със съфинансирането от ЕС. 

 Разходи за одит (Този разход е допустим пряк разход само в случаите, когато безвъзмездната 

финансова помощ е на стойност над 200 000 лв. Обърнете внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване 

този разход не трябва да надвишава 1 % от безвъзмездната финансова помощ). 

 

3.1.5.2. Допустими непреки разходи, приложими към проекти по процедурата 
 

 Дефиниция: Непреки разходи са тези разходи, които се отнасят до категории разходи, 

които не се определят като специфични разходи, пряко свързани с проекта. Определят се като 

фиксиран процент, не повече от 7 % от общите преки допустими разходи. 

За да бъдат допустими, непреките разходи трябва да отговарят едновременно на 

следните условия:  

- непреките разходи са сведени до минимум и точният процент непреки разходи е определен 

от държавата членка в съотношение с потребностите; 

- непреките разходи са предвидени в прогнозата за бюджет на проекта; 

- непреките разходи не включват разходи, разпределени в друго перо на бюджета за 

проекта; 

- непреките разходи не са финансирани от други източници. Организациите, получаващи 

оперативни БФП от бюджета на ЕС и/или от държавите членки, не могат да включват 

непреки разходи в прогнозния си бюджет; 

- фиксираният процент на непреките разходи не следва да надвишава 7%  от общия 

размер на допустимите преки разходи. 

 

 Допустимите непреки разходи включват следните категории разходи: 

- разходи за персонал (екип за управление и администриране на проекта), които не са 

допустими като преки разходи в съответствие с точка II.1.1.1, подточка 1 от Приложение 



 

 
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни 

Агенция по заетостта 

  

 

Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкурентен подбор      BG 

EIF 2013/01 
34 

11 на Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г., допълнено и изменено с 

Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г.; 

- разходи за администриране на проекта, като определените в точка II.1.5.2 разходи от 

Приложение 11 на Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г., допълнено и 

изменено с Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г.; 

- банкови разходи и такси (с изключение на банкови гаранции, както са определени в точка 

II.1.7) от Приложение 11 на Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г., 

допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г.; 

- амортизация на недвижимо имущество и разходи за поддръжка, когато са свързани с 

ежедневните административни дейности, като разходите, определени в точка II.1.4.3 от 

Приложение 11 на Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г., допълнено и 

изменено с Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г.; 

- всички разходи, свързани с проекта, но изключени от раздел II.1, „Преки допустими 

разходи“от Приложение 11 на Решение на Комисията 2008/457/ЕО от 05.03.2008 г., 

допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС от 03.03.2011 г. 

 

3.1.5.3. Недопустими разходи по процедурата  
 

Недопустими разходи по пректи от процедурата са следните категории разходи:  

- лихви по дългове; 

- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; 

- разходи за консултантски услуги свързани с подготовката и/или попълването на 

документите за кандидатстване; 

- разходи за закупуване на стоки втора употреба; 

- разходи за финансиране на дейността на политически партии; 

- разходи за финансиране на дейността на религиозни организации; 

- ДДС, с изключение на случаите, когато крайният бенефициент може да демонстрира, че 

той не е в състояние да го възстанови; 

- възвращаемост на капитала, дългове и вноски за обслужване на дългове, дебитни лихви, 

комисиони и загуби при обмяна на валута, провизии за загуби и потенциални бъдещи 

дългове, дължими лихви, съмнителни дългове, глоби, финансови санкции, разходи за 

разрешаване на спорове и прекомерни или необмислени разходи; 

- разходи за развлечения изключително за персонала на проекта. Разрешени са разумни 

разходи като домакин на социални събития, обосновани от проекта, като събитие при 

приключване на проекта или срещи на групата за управление на проекта; 

- разходи, декларирани от крайния бенефициент и покрити от друг проект или работна 

програма, получаваща БФП от Общността; 

- закупуване на земя и закупуване, строителство и обновяване на недвижимо имущество; 

- разходи за персонал за длъжностни лица, които допринасят за изпълнение на проекта, като 

изпълняват задачи, които са част от обичайните им задължения; 

- принос в натура. 

- разходи, които не са обосновани при постигане на целите на проекта. 

 

Важно: 

1. Бенефициентът, който не е бюджетно предприятие се задължава да открие и поддържа отделна 

банкова сметка само за нуждите на проекта (ако бенефициентът е бюджетно предприятие 

трябва да си открие нова партида), за да се осигури идентифициране и проследяване на 

разходите до и в счетоводните му системи чрез информацията по банковата сметка (чрез банкови 

извлечения).  

2. В случаите, когато схемата на плащане по проекта включва авансово плащане, откритите отделни 
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Всички разходооправдателни документи следва да се съхраняват в съответствие с Решение на Съвета 

2007/435/ЕО от 25.06.2007.  

 

Преди определяне на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ, но не 

по-късно от момента на одобрение на последното искане за възстановяване на разходи, всички 

приходи, генерирани по дадената процедура, се приспадат от сумата на безвъзмездната 

финансова помощ. 

 

3.1.6. Допустимост на целевите групи 

 

Съгласно чл. 1 от Решение на Съвета 2007/435/ЕО от 25.06.2007 г., допустими са 

целевите групи от граждани на трети държави, пребиваващи продължително на 

територията на РБългария, с изключение на следните категории лица: 

- сезонни работници; 

- граждани на трети държави9, допуснати с цел обучение, ученически обмен, неплатен стаж 

или благотворителна дейност в съответствие с Директива 2004/114/ЕО на Съвета;  

- граждани на трети държави, допуснати с цел научни изследвания в съответствие с 

Директива 2005/71/ЕО на Съвета; 

- граждани на трети държави, получили продължение на издаденото от държава-членка 

разрешение за пребиваване или промяна на статута на пребиваване, включително 

граждани на трети държави, които получават статут на дългосрочно пребиваващи в 

съответствие с Директива 2003/109/ЕО; 

- граждани на трети държави, които са подали молба за убежище, за които все още не е 

взето окончателно решение, или се ползват със статут на бежанци или допълнителна 

закрила, или отговарят на критериите за бежанци или за допълнителна закрила в 

съответствие с Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004г., относно минималните 

стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или 

лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят 

от международна закрила. 

 

Приемащото общество (националното общество на държавата, в която имигрантите 

живеят и се интегрират) също е целева група. 

 

Важно: 

Проектни предложения, чиято целева група включва само граждани на трети държави, от една 

етническа група/народност/националност, ще бъдат считани за недопустими по настоящата схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

3.2. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА 

                                                 
8  Указанията можете да намерите на интернет страницата на Министерство на финансите, раздел Документи – www.minfin.bg/bg/documents  

9 Гражданин на трета държава означава всяко лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 17, параграф 1 от Договора за създаване на 
Европейската общност. 

 

банкови сметки/партиди по проекта гарантират, че генерираните лихви по сумата от авансовото 

плащане могат да бъдат проследими и доказани. Счетоводните отчети трябва да съдържат данни 

за натрупаните лихви върху средствата, изплатени от Договарящия орган. 

3. По отношение на бюджетните предприятия са приложими изискванията, съгласно Указания на 

Министерство на финансите ДДС № 07/04.04.2008 г. и ДДС № 08/04.04.2008 г.8 

http://www.minfin.bg/bg/documents
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3.2.1. Формуляр за кандидатстване   

 

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да направят това като използват Формуляра 

за кандидатстване, приложен към настоящите Насоки (Приложение А) и съответните приложения. 

Кандидатите трябва точно да се придържат към Формуляра за кандидатстване и останалите 

приложения от настоящите насоки.  

 

Предложенията за проекти трябва да бъдат представени във формуляра за кандидатстване, 

който е приложение към електронния вариант на настоящите Насоки за кандидатстване, 

публикувани на интернет-страницата на ЕИФ http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp, която 

може да намерите на публичния интернет-портал на МТСП и Агенция по заетостта (на входните 

страници на портала на МТСП и АЗ има поставен на видимо място банер на сайта на ЕИФ). 

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно и максимално ясно, така 

че да може да бъде оценен правилно. Кандидатите трябва да опишат точно и подробно как смятат да 

изпълнят целите на проекта, какви ще бъдат ползите от него и как проектът съответства на целите на 

процедурата.  

 

Кандидатите трябва да попълнят формуляра за кандидатстване в зададения WORD – 

формат на български език. Няма да бъдат оценявани проектни предложения, коита са 

написани на ръка и са неподвързани. 

 

Всякакви грешки или несъответствия, допуснати при попълване на Формуляра за 

кандидатстване могат да доведат до отхвърляне на проектното предложение. 

 

С оглед гарантиране на целостта на проектните предложения и тяхното правилно 

съхранение, е необходимо те да бъдат подвързани (а НЕ поставяни в класьор, джобове и др.). 

 

Важно: 

Обърнете внимание, че към момента на кандидатстване се подават само посочените 

Приложения за попълване съгласно т. 4.1. от Насоките за кандидатстване: 

- Формулярът за кандидатстване - Приложение А,  

- Бюджет и описи към него - Приложение Б1, 

- Очаквани източници на финансиране - Приложение Б2;  

- Остойностени технически спецификации (ако е приложимо) - Приложение Б4; 

- Автобиографии на членовете на екипа за изпълнение и на екипа за организация 

управление на проекта - Приложение Г1,  

- Декларации за ангажираност от привлечените външни експерти за участие в екипите по 

проекта - Приложение Г2,  

- Декларация за размера на възнагражденията от обичайната практика на кандидата 

(водеща организация и партньор-ако е приложимо) - Приложение Г3 

- Декларации Д1 – подписана от представляващия Водещата организация и 

представляващия партньора/ите (ако е приложимо.), 

- Декларация за партньорство - Приложение Д 2.1  

- Партньорско споразумение - Приложение Д 2.2 

- Декларация за получаване на минимални помощи (водеща организация и партньор-ако 

е приложимо) - Приложение Д 3 

- Подкрепящи документи - съгласно т. 3.4.1. от Насоките за кандидатстване.  

Само указаните по-горе документи ще бъдат предоставени на оценителите и следва да 

съдържат ЦЯЛАТА необходима информация.  

http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp
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3.2.2. Къде и как се изпращат пълните предложения за проекти 

 

Посочените в т. 3.2.1 Приложения за попълване и Подкрепящите документи трябва да 

бъдат представени в един оригинал и едно копие на хартия. За улеснение на обработката на 

проектните предложения, моля, представете оригинала и копието на предложението, 

отпечатани на хартия във формат А4 и подвързани отделно. 

 

Следните Приложения за попълване трябва да бъдат представени и на електронен 

носител (компактдиск): 

 
Приложение А Формуляр за кандидатстване 

Приложение Б1 Бюджет и описите към него 

Приложение Б2 Очаквани източници на финансиране 

Приложение Б3  Остойностени технически спецификации (ако е приложимо) 
Приложение Г1 Автобиографии на членовете на екипите по проекта (екип за изпълнение и 

екип за организация и управление) 
Приложение Г2 Декларации за ангажираност от привлечените експерти 

Приложение Г3 Декларация за размера на възнагражденията от обичайната практика на 

и кандидата (водеща организация и партньорите - ако е приложимо) 
 

Представените електронни файлове трябва да съдържат идентично предложение на това, 

което е представено на хартия. Всички елементи от проектното предложение трябва да бъдат 

представени като отделни и уникални електронни файлове (напр. Формулярът за кандидатстване не 

трябва да бъде разделен на няколко файла). В случай на разминаване между хартиения и 

електронния вариант за водещо се  приема вариантът на хартия. 

 

Предложенията за проекти трябва да бъдат получени в запечатан плик, като могат да 

бъдат изпратени: 

- по пощата - препоръчано писмо с обратна разписка,  

- по куриер,  

- доставени на ръка (на лицето, предало предложението за проект се издава разписка с 

входящия номер на проектното предложение, подпис и дата)  

на следния адрес: 

 

 

Агенция по заетостта към  

Министерство на труда и социалната политика 

Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“,  

ул. „Антим I” № 14, гр. София 

 

При получаване на проектните предложения Отговорният орган ги регистрира, като им дава 

входящ номер. Всички проектни предложения се регистрират и подпечатват с датата в деня на 

постъпването им, като за предложенията, подадени по поща и по куриер, входящият номер се 

отбелязва на обратната разписка. 

 

Важно: 

Предложенията за проекти, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща) или на 

друг адрес, ще бъдат отхвърлени. 

 

Указаният по-горе набор от документи трябва да бъде опакован надеждно. 
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На външния плик трябва да бъде написано следното: 

- номерът на Схемата за набиране на предложения (BGEIF2013/01) 

- название на процедурата „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на 

„Общите основни принципи  на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и 

подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране 

правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското 

общество“ 

-  компонентът, за който се кандидатства; 

- пълното име на водещата организация; 

- пълният адрес на водещата организация; 

- единен идентификационен код /EИК/ (код по БУЛСТАТ) на водещата организация. 

 

Кандидатите трябва да проверят дали проектното предложение е напълно окомплектовано, 

като могат да използват Таблицата за оценка на административно съответствие към т. 3.3.1. от 

Насоките. 

 

ВАЖНО!  

Неокомплектовани проектни предложения ще бъдат отхвърлени. 

 

3.2.3. Краен срок за получаване на предложенията за проекти 

 

 Всяко проектно предложение, получено след крайния срок, няма да бъде разглеждано в 

рамките на тази обява, дори когато пощенското клеймо посочва дата, предхождаща крайния 

срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на частна куриерска служба. 

 

Важно: 

Крайният срок за получаване на предложения за проекти по настоящата покана е 16,00 часа на 

30.09.2014 г.  

 

3.2.4. Допълнителна информация 

 

Кандидатите могат да задават въпроси за разяснения по процедурата, като ясно посочват 

номера на схемата по конкретната процедура, не по-късно от 5 дни преди крайния срок за подаване 

на проектните предложения.  

 

Въпроси могат да се задават на следните адреси:  

 Адрес за кореспонденция: 

Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика  

Главна дирекция „Европейски фондове и проекти“, Отговорен орган по ЕИФ, ул. „Антим I“ №14, гр. 

София 

 Е-поща адрес:  

 eif@az.government.bg 

 

Отговорите на постъпилите въпроси на кандидатите ще бъдат дадени в петдневен срок 

и не по-късно от 3 дни преди крайния срок за подаване на предложенията. С оглед осигуряване 

равно третиране на кандидатите, Отговорният орган няма да дава предварителни становища относно 

съответствие или допустимост на проект или кандидат с условията за кандидатстване. 

 

mailto:eif@az.government.bg
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Отговорите на всички постъпили въпроси ще бъдат публикувани на интернет-страница 

на ЕИФ: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp 

 

Графикът на провежданата от Отговорния орган информационна кампания по 

процедурата ще бъде публикуван на интернет-страница на ЕИФ: 

http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp.  

 

3.3. Оценяване и подбор на проектните предложения 

 

Всички получени в срок проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, 

описани в Насоките за кандидатстване. Критериите не подлежат на изменение по време на 

провеждането на процедурата, освен ако не настъпят промени в нормативната уредба.  

 

Оценката на проектните предложения включва три етапа: 

 Оценка на административното съответствие; 

 Оценка на допустимостта; 

 Оценка на качеството (Техническа и финансова оценка). 

 

3.3.1. Стъпка 1: Оценка на административното съответствие  

 

Административната проверка на проектните предложения се извършва от оценителите в 

състава на Оценителната комисия чрез попълване на таблица за оценка на административното 

съответствие под формата на въпросник и чрез прилагане на критериите, определени в Насоките за 

кандидатстване, както следва:  

- Да е спазен крайният срок за подаване на проектното предложение - ако този срок не е 

спазен, съответните проектни предложения ще бъдат отхвърлени; 

- Проектното предложение да отговаря на всички критерии в Таблицата за оценка на 

административното съответствие - ако елементи от изискваната информация липсват или 

са неправилно попълнени, съответните проектни предложения ще бъдат отхвърлени. 

 

При оценката на административното съответствие Оценителната комисия може да 

поиска от кандидатите да представят пояснителна информация, необходима за обективната 

оценка. Исканата пояснителна информация не може да води до подобряване качеството на 

проектното предложение и до нарушаване на конкурентното начало към момента на 

кандидатстване. Не могат да бъдат изисквани допълнително Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1 (не се отнася за 

приложенията към бюджета). 

 

Кандидатите се уведомяват писмено за необходимата пояснителна информация, срока в 

който да бъде предоставена, както и начина на предоставяне – по куриер, на ръка или 

електронна поща или комбинация от изброените начини. 

 

Важно: 

Отговорният орган не носи отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за контакт, 

подадени от кандидатите, последните не получават кореспонденцията от Отговорния орган. 

 

 

 

 

 

http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp
http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp
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ТАБЛИЦА  

ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ 
 

Процедура с конкурентен подбор по схема № BG EIF 2013/01 

" Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на 

дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за 

интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна 

политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна 

интеграция в българското общество“  

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ 

 

Номер на проектното предложение 

 
 

Наименование на проектното 

предложение 
 

Наименование на водещата 

организация 
 

Наименование на партньорската 

организация 
 

І. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ 

 
ДА НЕ НП 

1. Проектното предложение е получено в срок.    

2. Използван е правилният Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, публикуван за съответната процедура за набиране на предложения (Приложение А). 
   

3. Попълнени са приложимите раздели на Формуляра за кандидатстване.    

4. Текстът на предложението е напечатан и е на български език.    

5. Предложението включва 1 оригинален екземпляр и едно копие.    

6. Приложен е компакт диск/електронен носител със записани всички приложения съгласно т. 3.2.2.    

7. Бюджетът (Приложение Б 1) е представен на хартиен носител съгласно изисквания формат. 

Бюджетът е изразен в лева, подписан и подпечатан е от представляващия организацията. 
   

8. Описите към бюджета са представени на хартиен носител съгласно изисквания формат и 

съотвестват на заложените стойности в Приложение Б 1.  
   

9. Източниците на финансиране (Приложение Б 2) са коректно представени съгласно изисквания 

формат, изразени са в лева, нe са посочени само нулеви стойности и са приложени. 
   

10. Техническите спецификации (Приложение Б4) са представени в изисквания формат, попълнени 

са и отговарят напълно на заложеното оборудване в Приложение Б-1. (ако е приложимо). 

   

11. Автобиографиите на членовете на екипа за изпълнение на проекта са представени в изисквания 

формат, попълнени и приложени (Приложение Г1) . 
   

12. Автобиографиите на членовете на екипа за организация и управление на проекта са представени 

в изисквания формат, попълнени и приложени.  
   

13. Декларациите за ангажираност от привлечените външни експерти за участие в екипите по 

проекта (Приложение Г2) са представени в изискуемия формат, попълнени и подписани (ако е 

приложимо). 

   

14. Декларация за размер на възнагражденията от обичайната практика на водещата организация 

(Приложение Г3)  е попълнена, подписана и приложена.   
   

15. Декларация за размер на възнагражденията от обичайната практика на партньора (Приложение 

Г3)  е попълнена, подписана и приложена (ако е приложимо).   
   

16. Декларацията (Приложение Д 1) е попълнена и подписана от представляващия организацията 

поотделно от водещата организация, и от партньора/ите - (ако е приложимо). 
   

17. Декларацията за партньорство (Приложение Д2.1) е попълнена и подписана от кандидата – 

водещата организация и всички партньори (ако е приложимо) 

   

18. Партньорското споразумение (Приложение Д2.2.) е попълнено и подписано между водещата    
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организация и партньорите, и не съдържа текстове, които противоречат на Насоките за 

кандидатстване, формуляра за кандидатстване и общите условия (ако е приложимо). 

19. Декларацията за получаване на минимални помощи (Приложение Д3) е адекватно попълнена и 

подписана от кандидата – водещата организация и всички партньори, ако е приложимо 

   

20. Декларация (Приложение Д3-1) по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 - водещата 

организация и всички партньори, ако е приложимо 
   

 II. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОEКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ КЪМ 

МОМЕНТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ 

II. 1. Подкрепящи документи от водещата организация ДА НЕ НП 

1. Съдебното решение за регистрация или Учредителния акт или еквивалент – копия, заверени с 

“Вярно с оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това 

обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, ал.4 от  Закона за Търговския 

регистър. 

   

2. Удостоверение за актуално състояние или еквивалент – копие, заверено “Вярно с оригинала”, 

издадено от съответния компетентен орган с дата на валидност от 3 месеца, считано към датата на 

кандидатстване. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това 

обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, ал.4 от  Закона за Търговския 

регистър. 

   

3. Отчета за доходите по МСС №1/НСС (за стопански организации), отчета за касовото изпълнение 

на бюджета (за разпоредителите с бюджетни кредити) или еквивалентен счетоводен документ (за 

организациите с нестопанска цел) и счетоводен баланс за 2011, 2012 и 2013 финансова година - 

копие, заверено с печат на организацията и текст “Вярно с оригинала”.  

   

3.1. При бюджетни организации второстепенни или по-ниско степенни разпоредители с бюджетни 

кредити, финансовите отчети се заверяват в оригинал от първостепенните разпоредители.  
   

4. За новосъздадени фирми (ако е приложимо) – Отчета за доходите по МСС №1/НСС и счетоводен 

баланс за месеците, през които фирмата е съществувала - копие, заверено с печат на фирмата и текст 

“Вярно с оригинала”.  

   

5. Удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен в процедура по несъстоятелност, 

издадено от съответния съд, не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за набиране на проектни 

предложения за лицата, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър - оригинал или 

копие, заверено “Вярно с оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за 

Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, ал.4 от  

Закона за Търговския регистър. 

   

6. Удостоверение, потвърждаващо че кандидатът не е обявен в процедура по ликвидация, издадено 

от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за предоставянето му за лицата, които 

не са регистрирани по Закона за търговския регистър - оригинал или копие, заверено “Вярно с 

оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това 

обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, ал.4 от  Закона за Търговския 

регистър. 

   

7. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени 

задължения (издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за набиране на проектни 

предложения) или план за разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива (оригинал или 

копие, заверено “Вярно с оригинала”).  

   

8. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверено “Вярно с оригинала”. В случай, че кандидатът е 

регистриран по Закона за Търговския регистър, той следва да представи декларация в свободна 

форма с посочен ЕИК - оригинал. 

   

II.2. Подкрепящи документи от партньорите10 ДА НЕ НП 

1. Съдебното решение за регистрация или Учредителния акт или еквивалент – копия, заверени с 

“Вярно с оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това 

обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, ал.4 от  Закона за Търговския 

регистър. 

   

2. Удостоверение за актуално състояние или еквивалент – копие, заверено “Вярно с оригинала”, 

издадено от съответния компетентен орган с дата на валидност от 3 месеца, считано към датата на 

кандидатстване. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това 

обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, ал.4 от  Закона за Търговския 

   

                                                 
10 Критериите се разглеждат спрямо всеки един от партньорите 
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регистър. 

3. Отчета за доходите по МСС №1/НСС (за стопански организации), отчета за касовото изпълнение 

на бюджета (за разпоредителите с бюджетни кредити) или еквивалентен счетоводен документ (за 

организациите с нестопанска цел) и счетоводен баланс за 2011, 2012 и 2013 финансова година - 

копие, заверено с печат на организацията и текст “Вярно с оригинала”. 

   

3.1. При бюджетни организации второстепенни или по-ниско степенни разпоредители с бюджетни 

кредити, финансовите отчети се заверяват в оригинал от първостепенните разпоредители. 
   

4. За новосъздадени фирми (ако е приложимо) – Отчета за доходите по МСС №1 и счетоводен баланс 

за месеците, през които фирмата е съществувала - копие, заверено с печат на фирмата и текст “Вярно 

с оригинала”. 

   

5. Удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен в процедура по несъстоятелност, 

издадено от съответния съд, не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за набиране на проектни 

предложения за лицата, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър - оригинал или 

копие, заверено “Вярно с оригинала”. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за 

Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, ал.4 от  

Закона за Търговския регистър. 

   

6. Удостоверение, потвърждаващо че кандидатът не е обявен в процедура по ликвидация, издадено 

от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за предоставянето му - оригинал или 

копие, заверено “Вярно с оригинала” за лицата, които не са регистрирани по Закона за търговския 

регистър. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това 

обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, ал.4 от  Закона за Търговския 

регистър. 

   

7. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени 

задължения (издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за набиране на проектни 

предложения) или план за разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива (оригинал или 

копие, заверено “Вярно с оригинала”). 

   

8. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверено “Вярно с оригинала”. В случай, че кандидатът е 

регистриран по Закона за Търговския регистър, той следва да представи декларация в свободна 

форма с посочен ЕИК - оригинал. 

   

КОМЕНТАРИ НА ОЦЕНИТЕЛЯ ПО ОЦЕНКА НА  АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  ПОКРИВА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ДА НЕ 

  

ИМЕ НА ОЦЕНИТЕЛЯ:   

ДАТА НА ОЦЕНКАТА:   

ПОДПИС НА ОЦЕНИТЕЛЯ:  

 

3.3.2. Стъпка 2: Оценка на допустимостта 

 

Проверка на допустимостта на проектните предложенвия се извършва от оценителите в 

състава на Оцнителната комисия чрез попълване на таблица за оценка на допустимост под формата 

на въпросник и чрез прилагане на критериите, определени в Насоките за кандидатстване, както 

следва: 

 

1. Кандидатите са допустими, както следва: 

- Водещата организация е допустима съгласно т. 3.1.1 и т.3.1.2. от Насоките за 

кандидатстване, като това е обосновано в част I.1.1. от Формуляра за кандидатстване и е 

доказано чрез приложените съпътстващи документи към момента на кандидатстване; 
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- Партньорите са допустими съгласно т. 3.1.1., 3.1.2 и 3.1.3. от Насоките за кандидатстване, 

като това е обосновано в част I.2.1. от Формуляра за кандидатстване и е доказано чрез 

приложените съпътстващи документи към момента на кандидатстване. 

 

2. Проектното предложение е допустимо съгласно т. 3.1.4. от Насоките за кандидатстване, като 

това е обосновано в част III от Формуляра за кандидатстване и е доказано чрез приложените 

съпътстващи документи към момента на кандидатстване. 

 

 

 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА 

Покана за подаване на предложения по схема № BGEIF2013/01 

" Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на 

дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за 

интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна 

политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна 

интеграция в българското общество“ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ 

 

Номер на проектното предложение 

 
 

Наименование на проектното 

предложение 
 

Наименование на водещата 

организация 
 

Наименование на партньорската 

организация 
 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ДА НЕ 

I. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА 

I.1. Общи критерии за допустимост на водещата организация  

(съгласно т.3.1.1. от Насоките за кандидатстване).  

1. Водещата организация отговаря на всички общи изисквания за допустимост на кандидатите, 

съгласно т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване. 
  

2. Кандидатът отговаря на изискванията за публично финансиране, в съответствие с разпоредбите, 

свързани с минимална помощ, съгласно условията на Раздел 2.2.1 от Насоките за кандидатстване – 

не попада в забранителния режим съгласно Регламент 1407/2013 и не надхвърля прага от 200 000 

евро за последните 3 бюджетни години. 

  

I.2. Специфични критерии за допустимост на водещата организация  

(съгласно т.3.1.2. от Насоките за кандидатстване).  

За Компонент 1:   Подкрепа на дейности, целящи привличане на висококвалифицирани имигранти; 

• Ведомство на държавната администрация, или 

• Община на територията на Р България, или 

• Международна организация, или 

• НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, или 

• Академични институции или 

• Социални партньори 

  

2. Водещата организация има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията 

на Р България. 
  

3. Водещата организация отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това 

е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с държавната помощ, съгласно условията на 

раздел 2.2.1 от настоящите Насоки за кандидатстване). 

  

4. Водещата организация е пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта. 
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5. Водещата организация няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като 

оценители в оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ 

 

  

За Компонент 2:  Осигуряване на устойчивост и подкрепа за функционирането на съществуващите 

информационни центрове за имигранти - граждани на трети държави (ГТД); 

• Ведомство на държавната администрация, или 

• Община на територията на Р България, или 

• Международна организация и структура, включително организация на мигранти, или 

• НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза,или 

• Социални партньори, или 

• Други надлежно установени юридически лица с доказан опит (изпълнени проекти и привлечени 

експерти) в сферата на социалната политика и/или интеграцията. 

  

2. Водещата организация има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията 

на Р България. 
  

3. Водещата организация отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това 

е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с държавната помощ, съгласно условията на 

раздел 2.2.1 от настоящите Насоки за кандидатстване). 

  

4. Водещата организация е пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта. 

 
  

5. Водещата организация няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като 

оценители в оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ 
  

6. Водещата организация е създала функциониращ информационен център за имигранти по ЕИФ   

За Компонент 3:   Подкрепа за осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им 

интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, 

традиции, обичаи, работа и условията на живот в България и т.н., с цел да се улесни успешното 

интегриране на имигрантите в българското общество; 

• Ведомство на държавната администрация, или 

• Община на територията на Р България, или 

• Международна организация, или 

• НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза или 

• Социални партньори или 

• Академични институции или 

• Други надлежно установени юридически лица с доказан опит (изпълнени проекти и привлечени 

експерти) в сферата на социалната политика и/или интеграцията. 

  

2. Водещата организация има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията 

на Р България. 
  

3. Водещата организация отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това 

е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с държавната помощ, съгласно условията на 

раздел 2.2.1 от настоящите Насоки за кандидатстване). 

  

4. Водещата организация е пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта. 

 
  

5. Водещата организация няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като 

оценители в оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ 
  

За Компонент 4:   Разработване на техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на мерките за 

интеграция. 

• Ведомство на държавната администрация, или 

• Община на територията на Р България, или 

• Международна организация, или 

• НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. 

• Университети,  или 

• Изследователски организации или 

• Статистически организации 

  

2. Водещата организация има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията 

на Р България. 
  

3. Водещата организация отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това 

е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с държавната помощ, съгласно условията на 

раздел 2.2.1 от настоящите Насоки за кандидатстване). 

  

4. Водещата организация е пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта.   
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5. Водещата организация няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като 

оценители в оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ 
  

За Компонент 5:   Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и 

практика - с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за 

разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво с 

цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по 

осъществяването на мерките по интеграция. 

• Централни (министерства, агенции, институции) органи на властта или  

• Местни (общини) органи на властта, или  

• Международна организация, или 

• НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза или 

• Академични общности,  или 

• Социални партньори (заедно с техните клонове и местни структури) 

• Други участници в областта на интеграцията. 

  

2. Водещата организация има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията 

на Р България. 
  

3. Водещата организация отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това 

е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с държавната помощ, съгласно условията на 

раздел 2.2.1 от настоящите Насоки за кандидатстване). 

  

4. Водещата организация е пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта. 

 
  

5. Водещата организация няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като 

оценители в оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ 
  

За Компонент 6:  Създаване и поддържане на международни контакти и провеждане на експертни срещи и 

групови посещения с цел обмяна на опит, утвърдени процедури и информация за интеграционния процес ; 

• МТСП, АЗ, АСП или 

•Ведомство на държавната администрация, или 

• Община на територията на Р България, или 

• НПО - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза или 

• Академични институции или 

• Социални партньори 

с доказана практика в областта на интеграцията на ГТД в България 

  

2. Водещата организация има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията 

на Р България. 
  

3. Водещата организация отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това 

е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с държавната помощ, съгласно условията на 

раздел 2.2.1 от настоящите Насоки за кандидатстване). 

  

4. Водещата организация е пряко отговорна за подготовката и управлението на проекта. 

 

  

5. Водещата организация няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като 

оценители в оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ 

 

  

6. Водещата организация е предвидила в проекта възможност за участие на член от ОтО към 

Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. 
  

   

ВОДЕЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ДОПУСТИМА: 

I.3 Общи критерии за допустимост на партньорите  

(съгласно т. 3.1.1. и 3.1.2 от Насоките за кандидатстване – попълва се за всеки партньор) 

1. Партньорът отговаря на всички общи изисквания за допустимост на кандидатите, съгласно т. 3.1.1. 

от Насоките за кандидатстване. 
  

2. Партньорът отговаря на всички общи изисквания за допустимост на кандидатите, съгласно т. 3.1.2. 

от Насоките за кандидатстване. 
  

3. Кандидатът отговаря на изискванията за публично финансиране, в съответствие с разпоредбите, 

свързани с минимална помощ, съгласно условията на Раздел 2.2.1 от Насоките за кандидатстване – 

не попада в забранителния режим съгласно Регламента и не надхвърля прага от 200 000 евро за 

последните 3 бюджетни години. 

  

I.4 Специфични критерии за допустимост на партньорите  
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(съгласно т. 3.1.3. от Насоките за кандидатстване – попълва се за всеки партньор) 

1. Партньоръте учреден и регистриран в съответствие с действащото българско законодателство.   

2. Партньорът има централно управление или клон, надлежно регистриран на територията на Р 

България. 
  

3. Партньорът не действа в ролята на посредник.   

4. Партньорът няма в състава на екипа си за реализиране на проекта лица, участвали като оценители 

в оценителни комисии на проектни предложения по ЕИФ 
  

ПАРТНЬОРЪТ Е ДОПУСТИМ: 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

(съгласно т. 3.1.4. от Насоките за кандидатстване) 

1. Продължителността на проекта е минимум 4 месеца    

2. Продължителността на проекта е максимум 6 месеца   

3. Обща/и цел/цели е/са допустима/и.   

4. Специфичната цел е допустима   

5. Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват.   

6. Проектното предложение съдържа допустими дейности.   

7. Целевата група е допустима.   

8. Проектното предложение отговаря на изискванията за информиране и публичност.   

9. Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ е по-голяма от минималния размер на 

отпусканата безвъзмездна финансова помощ. 
  

10. Проектното предложение отговаря на изискванията за публично съфинансиране на проекта 

(държавни помощи) (ако е приложимо). 

  

11. Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ е по-малка от максималния размер на 

отпусканата безвъзмездна финансова помощ. 

  

КОМЕНТАРИ НА ОЦЕНИТЕЛЯ ПО ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  ПОКРИВА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ДА НЕ 

  

ИМЕ НА ОЦЕНИТЕЛЯ:   

ДАТА НА ОЦЕНКАТА:   

ПОДПИС НА ОЦЕНИТЕЛЯ:  

 

3.3.3. Стъпка 3: Техническа и финансова оценка  

 

“Техническа и финансова оценка” е оценка по същество на проектните предложения, която се 

извършва в съответствие с критериите за оценка.  

Критериите за оценка са обособени на раздели и подраздели, като всеки подраздел получава от 0 до 5 

точки по следната скала:  

- 0 – няма информация,  

- 1 – много слабо,  

- 2 – слабо,  

- 3 – задоволително,  

- 4 – добре,  

- 5 – много добре. 

 

Бележка за Раздел 1. Финансов, технически и административен капацитет 
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Ако общият среден резултат е по-малък от 5 точки за раздел 1 “Финансов, технически и 

административен капацитет”, оценителната комисия ще отхвърли предложението. 

 

Бележка за Раздел 2. Съответствие 

Ако общият среден резултат е по-малък от 15 точки за раздел 2 „Съответствие”, оценителната 

комисията ще отхвърли предложението. 

 

Бележка за Раздел 5. Бюджет и ефективност на разходите 

Ако общият среден резултат е по-малък от 6 точки за раздел 5 „Бюджет и ефективност на 

разходите”, оценителната комисия ще отхвърли предложението. Поради това в интерес на кандидата 

е да представи бюджет, реалистичен и ефективен от гледна точка на разходите при спазване на 

изискванията, заложени в Насоките за кандидатстване. 

 

Важно: 

В случаите, в които между общия сбор точки, дадени на едно проектно предложение от двамата 

оценители има повече от десет точки разлика, то проектното предложение ще бъде обект на 

нова оценка от арбитър – трети оценител с  право на глас. Крайната оценка на предложението 

ще бъде формирана като средноаритметичен сбор от средноаритметичния сбор от оценките на 

първите двама оценяващи и оценката на арбитъра. 

Проектни предложения, чиято крайна техническа и финансова оценка е по-ниска от 65 точки, 

няма да бъдат класирани. 

 

“Техническа и финансова оценка” на проектните предложения се осъществява при спазване на 

приложената Методология (Приложение Ж - за сведение на кандидатите) .  

 

Критерии за оценка на качеството: вж. таблицата по-долу. 

 

 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО  

Покана за подаване на предложения по схема № BG EIF 2013/01 

" Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на 

дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи  на политика за 

интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна 

политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна 

интеграция в българското общество“ 

  

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ 

 

Номер на проектното предложение 

 
 

Наименование на проектното 

предложение 
 

Наименование на водещата 

организация 
 

Наименование на партньорската 

организация 
 

Раздел 

Максима

лен брой 

точки 

Формуляр за 

кандидатстване 

1. Финансов, технически и административен капацитет 10  

1.1. Има ли кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) достатъчно опит 5 I.1.2.2.; I.2.2.2. 
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в управлението на проекти и/ или технически опит (опит и степен на познаване 

на дейностите и/или опит в управлението на проекти, насочени към целевата 

група, включени в проектното предложение), и достатъчно управленски 

капацитет (в това число кадри, оборудване и умения за управление на бюджета на 

проекта)? 

1.2. Има ли кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) стабилни и 

достатъчни източници на финансиране, позволяващи да се изпълнят 

предложените дейности? 

5 I.1.2.1.; I.2.2.1. 

2. Съответствие 30  

2.1. Доколко проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 

поканата за представяне на предложения? (доколко е приноса за постигане на 

общата цел /и на ГП?)  
5х2 IV.4.1. 

2.2. Доколко проектното предложение съответства на конкретните нужди и 

проблеми на целевия регион/община? 
5х2 IV.4.3. 

2.3. Доколко ясно са дефинирани и стратегически подбрани включените в 

проектното предложение целеви групи/представители на целевите групи? 

Доколко проектното предложение адресира идентифицираните нужди и 

проблеми на целевите групи? 

5 IV.4.4.; IV.4.5 

2.4. Доколко проектното предложение избягва дублиране с и допълва ефекта от 

други инициативи на ЕС; доколко съответства на национални, регионални, 

областни и/ или общински стратегически документи? 

5 IV.4.3. 

3. Методика и организация  30  

3.1. Подходящи и практични ли са предложените дейности и съответстват ли на 

целите и очакваните резултати? 
5х2 

IV.5.1; IV.5.2. 

IV.5.3. 

3.2. Ясен и изпълним ли е планът за действие? 

 
5 IV.5.4. 

3.3. Съдържа ли проектното предложение методика за наблюдение и вътрешна 

оценка при изпълнение на дейностите? 
5 IV.5.5. 

3.4. Съдържа ли проектното предложение обективно проверими индикатори за 

изпълнение и/ или резултати? 
5х2 IV.5.6 

4. Устойчивост 15  

4.1. До каква степен проектното предложение ще окаже трайно въздействие 

върху целевите групи? 
5 IV.6.1. 

4.2 До каква степен проектното предложение предлага възможности за 

мултиплициране на постигнатия ефект? (в това число и възможности за повторно 

прилагане и разширяване на ефекта от проектното предложение, разпространение на 

информация.) До каква степен проектното предложение предлага възможности за 

постигане на добавена стойност? (в това число как проектното предложение ще 

окаже влияние върху подобряване на съществуващите услуги за целевата група/ групи); 
Как проектното предложение допълва други местни и национални програми 

насочени към целевата група /групи) 

5 IV.6.2. 

4.3. Устойчиви ли са очакваните резултати от проектното предложение: 

- във финансово отношение (Как ще се финансират дейностите след като 

приключи предоставеното финансиране?) 

- в институционално отношение (Ще се запазят ли структурите, които 

позволяват продължение на дейността и след края на проекта? ) 

5 IV.6.3. 

5. Бюджет и ефективност на разходите 15  

5.1 Задоволително ли е съотношението между прогнозните разходи и очакваните 

резултати? (съответстват ли разходите, посочени в бюджета, с ефекта, който ще се 

постигне; спазени ли са изискванията за размера на възнагражденията на персонала по 

проекта към групата на преките разходи съгласно Декларацията за размер на 

възнагражденията от обичайната практика на организацията кандидат; спазени ли са 

изискванията за публично финансиране) 

5 

ІV. 5.1.1; IV.5.4; 

IV.7; IV.8.; IV.9; 

Приложения Б-1, 

Б-2 и Б-4ако е 

приложимо) 

5.2 Доколко необходими са предложените разходи за реализацията на проекта? 

5 

ІV. 5.1.1;IV.7; 

IV.8.; IV.9;  

Приложения Б-1, 

Б-2 и Б-4(ако е 

приложимо) 

5.3. Обосновани и обвързани ли са разходите с изпълнението на дейностите по 5 ІV. 5.1.1;IV.7; 
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проекта? IV.8.; IV.9;  

Приложения Б-1, 

Б-2 и Б-4(ако е 

приложимо) 

Общо, максимален брой точки 
100  

КОМЕНТАРИ НА ОЦЕНИТЕЛЯ ПО ОЦЕНКА НА  КАЧЕСТВОТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  ПОКРИВА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА  КАЧЕСТВОТО ДА НЕ 

  

ИМЕ НА ОЦЕНИТЕЛЯ:   

ДАТА НА ОЦЕНКАТА:   

ПОДПИС НА ОЦЕНИТЕЛЯ:  

 

 

3.4. Изисквани подкрепящи документи към проектните предложения 

 

3.4.1. Представяне на подкрепящи документи към проeктното предложение към момента на 

кандидатстване  

 

I. Водещата организация трябва да представи следните документи: 

 

1. Копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт или еквивалент –  

заверено “Вярно с оригинала”. В случай че кандидатът е регистриран по Закона за 

Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, 

ал.4 от  Закона за Търговския регистър. 

2. Копие на Удостоверение за актуално състояние или еквивалент – заверено “Вярно с 

оригинала”, издадено от съответния компетентен орган с дата на валидност от 3 месеца, 

считано към датата на кандидатстване. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за 

Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, 

ал.4 от  Закона за Търговския регистър. 

3. Отчета за доходите по МСС №1/НСС (за стопански организации), отчета за касовото 

изпълнение на бюджета (за разпоредителите с бюджетни кредити) или еквивалентен 

счетоводен документ (за организациите с нестопанска цел) и счетоводен баланс за 2011, 2012 и 

2013 финансова година - копие, заверено с печат на организацията и текст “Вярно с 

оригинала”. 
3.1. При бюджетни организации второстепенни или по-ниско степенни разпоредители с бюджетни 

кредити, финансовите отчети се заверяват в оригинал от първостепенните разпоредители. 

4. За новосъздадени фирми (ако е приложимо) – Отчета за доходите по МСС № 1/НСС и 

счетоводен баланс за месеците, през които фирмата е съществувала - копие, заверено с печат 

на фирмата и текст “Вярно с оригинала”. 

5. За лицата, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър оригинал или копие, 

заверено “Вярно с оригинала” на Удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен 

в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди 

крайния срок за набиране на проектни предложения. В случай, че кандидатът е регистриран по 
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Закона за Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно 

чл. 23, ал. 4 от  Закона за Търговския регистър. 

6. За лицата, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър оригинал или копие, 

заверено “Вярно с оригинала” Удостоверение, потвърждаващо че кандидатът не е обявен в 

процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди крайния 

срок за предоставянето му. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския 

регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал. 4 от  

Закона за Търговския регистър. 

7. Оригинал или копие, заверено с “Вярно с оригинала” на Удостоверение от Националната 

агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения (издадено не по-рано от 3 

месеца преди крайния срок за набиране на проектни предложения) или план за разсрочено 

погасяване на задълженията. 

8. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверено “Вярно с оригинала”. В случай че 

кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, той следва да представи 

декларация в свободна форма с посочен ЕИК - оригинал. 
 

II. Всеки от партньорите трябва да представи следните документи: 

 
1. Копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт или еквивалент –  

заверено с “Вярно с оригинала”. В случай че кандидатът е регистриран по Закона за 

Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, 

ал.4 от  Закона за Търговския регистър. 

2. Копие на Удостоверение за актуално състояние или еквивалент – заверено “Вярно с 

оригинала”, издадено от съответния компетентен орган с дата на валидност от 3 месеца, 

считано към датата на кандидатстване. В случай че кандидатът е регистриран по Закона за 

Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл.23, 

ал.4 от  Закона за Търговския регистър. 

3. Отчета за доходите по МСС № 1/НСС (за стопански организации), отчета за касовото 

изпълнение на бюджета (за разпоредителите с бюджетни кредити) или еквивалентен 

счетоводен документ (за организациите с нестопанска цел) и счетоводен баланс за 2011, 2012 и 

2013 финансова година - копие, заверено с печат на организацията и текст “Вярно с 

оригинала”. 
3.1. При бюджетни организации второстепенни или по-ниско степенни разпоредители с бюджетни 

кредити, финансовите отчети се заверяват в оригинал от първостепенните разпоредители. 

4. За новосъздадени фирми (ако е приложимо) – Отчета за доходите по МСС № 1/НСС и 

счетоводен баланс за месеците, през които фирмата е съществувала - копие, заверено с печат 

на фирмата и текст “Вярно с оригинала”. 

5. За лицата, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър оригинал или копие, 

заверено “Вярно с оригинала” на Удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен 

в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди 

крайния срок за набиране на проектни предложения. В случай че кандидатът е регистриран по 

Закона за Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно 

чл. 23, ал. 4 от  Закона за Търговския регистър. 

6. За лицата, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър оригинал или копие, 

заверено “Вярно с оригинала” Удостоверение, потвърждаващо че кандидатът не е обявен в 

процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди крайния 

срок за предоставянето му. В случай че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския 

регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал. 4 от  

Закона за Търговския регистър. 

7. Оригинал или копие, заверено с “Вярно с оригинала” на Удостоверение от Националната 

агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения (издадено не по-рано от 3 

месеца преди крайния срок за набиране на проектни предложения) или план за разсрочено 

погасяване на задълженията. 
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8. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверено “Вярно с оригинала”. В случай че 

кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, той следва да представи 

декларация в свободна форма с посочен ЕИК - оригинал. 

 

3.4.2. Представяне на подкрепящи документи преди сключване на договор  

 

I. Водещата организация трябва да представи следните документи: 

 

1. Удостоверение от съда1, доказващо обстоятелствата декларирани в точка „а)” от Декларация Д-1 

(Приложение Д-1) - ако е приложимо - оригинал; 

2. Свидетелство за съдимост, доказващо обстоятелствата декларирани в точка „б)”, „в)” и „д” от 

Декларация Д-1 (Приложение Д-1) - оригинал; 

3. Удостоверение от Националната агенция по приходите, доказващо обстоятелствата декларирани 

в точка „г)” от Декларация Д-1(Приложение Д-1) - оригинал; 

4. Удостоверение за актуално състояние или документ за пререгистрация от Агенцията по 

вписвания (ако е приложимо) - оригинал или нотариално заверено копие; 

5. Декларация за нередности (Приложение XI); 

6. Декларация за получаване на минимални помощи (Приложение XIII); 

7. Декларация за обстоятелствата по ДДС (Приложение XV); 

8. Декларация за двойно финансиране (Приложение XVI); 

 

Всички документи, изисквани на етап кандидатстване със заверка “Вярно с оригинала” или трябва да 

се предоставят в оригинал, или да се представи нотариално заверено копие. 

 

Важно:  

Изискванията по т.1.4 са приложими съответно за юридическите лица, които са овластени да 

представляват водещата организация и са вписани в търговския регистър или в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел или са определени като такива в учредителния акт, когато 

тези обстоятелства не подлежат на вписване. 

 

II. Организацията / организациите-партньори трябва да представят следните документи: 

 

1. Удостоверение от съда, доказващо обстоятелствата декларирани в точка „а)” от Декларация Д-1 - 

ако е приложимо - оригинал; 

2. Свидетелство за съдимост, доказващо обстоятелствата декларирани в точка „б)”, „в)” и „д” от 

Декларация Д-1 (Приложение Д-1) - оригинал; 

3. Удостоверение от Националната агенция по приходите, доказващо обстоятелствата декларирани 

в точка „г)” от Декларация Д-1 (Приложение Д-1) - оригинал; 

4. Удостоверение за актуално състояние или документ за пререгистрация от Агенцията по 

впписвания (ако е приложимо) - оригинал или нотариално заверено копие; 

5. Декларация за получаване на минимални помощи; 

6. Декларация за обстоятелствата по ДДС (Приложение XV). 

 

 

Важно: 

Изискванията по т.1.4 са приложими съответно за лицата, които са овластени да представляват 

партньорската организация и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел или са определени като такива в учредителния акт, когато тези 

обстоятелства не подлежат на вписване. 

                                                 
1 По типов образец 
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Важно: 

- Ако изискваните документи не бъдат представени в срока, определен от Отговорния орган, 

договор с одобрения за финансиране кандидат няма да бъде сключен! 

- Документите, които трябва да бъдат представени преди сключване на договора следва да бъдат 

актуални – в съответния им срок на валидност.  

- Изискваните подкрепящи документи трябва да бъдат на български език, представени в оригинал 

или нотариално заверени копия (ако това е изрично посочено в текста по-горе), а копията във 

всички други случаи трябва да бъдат заверени от водещата организация или партньорската 

организация с надпис “Вярно с оригинала”, подпис и печат на организацията. 

 

 

3.5.  Уведомяване относно решението на Договарящия орган по ЕИФ за предоставяне на БФП 

 

3.5.1. Съдържание на решението 

 

Кандидатите се уведомяват писмено относно решението на Договарящия орган по ЕИФ във 

връзка с тяхното проектно предложение.  

 

 Отговорният орган писмено уведомява одобрените за финансиране кандидати за 

решението  на Договарящия орган по ЕИФ в срок до 5 работни дни от издаване на решението за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 

 Отговорният орган уведомява писмено неуспелите кандидати в срок до 10  работни дни 

от издаване на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 

Решение за отхвърляне на дадено проектно предложение или за неотпускане на 

безвъзмездна финансова помощ се взема на следните основания: 

- предложението е получено след обявения краен срок; 

- предложението не отговаря на изискванията за административно съответствие 

(предложението е непълно или не отговаря в други отношения на поставените 

административни изисквания); 

- кандидатът (водещата организация или един или повече от нейните партньори) не 

отговаря на условията за допустимост; 

- предложеното проектно предложение не отговаря на условията за допустимост (напр. не 

съответства на програмата, предложението надхвърля максимално допустимата 

продължителност за изпълнение на проекта или е с по-малка продължителност от 

изискваната, исканата безвъзмездна финансова помощ е под минималния праг или е над 

максималния, исканото финансиране ще наруши правилата за минимални помощи и т.н.); 

- предложението от техническа и финансова гледна точка не отговаря на изискването за 

финансов, административен и технически капацитет на кандидата; 

- предложението от техническа и финансова гледна точка отговаря на изискванията за 

качество, но друго предложение със сходен характер е получило по-висока оценка; 

- няколко предложения за проекти са представени от една и съща водеща организация. 

 

Важно:  

Решението на Отговорния орган да отхвърли дадено предложение или да не отпусне безвъзмездна 

финансова помощ е окончателно. 
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 Ръководителят на Отговорния орган по собствена инициатива или по мотивирано 

предложение на Оценителната комисия прекратява процедурата в случаите, когато не са 

постъпили проектни предложения, при прекратено финансиране по съответната програма или при 

констатирани  нарушения на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна 

конкуренция и равнопоставеност в хода на откриването и провеждането на процедурата.  

 

В срок до петнадесет работни дни от издаването на Решението  за прекратяване на 

процедурата Отговорният орган  уведомява  писмено кандидатите с уведомителни писма с 

приложено копие от Решението за прекратяване.   

 

3.5.2. Ориентировъчен времеви график  
 

Краен срок за приемане на проектните предложения: 

            30.09.2014 г., 16.00 часа. 
 

Стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения:  

15.10.2014 г. Този период е само за сведение. 

 

Приключване на процедурата по оценка на проектните предложения:  

30.11.2014 г. Този период е само за сведение.  

 

Подписване на договори с бенефициенти:  

30.12.2014 г. Този период е само за сведение.  

 

3.6. Условия, приложими към изпълнението на проекта, след решението на Договарящия орган 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

Правата и задълженията, които възникват за Бенефициента, са описани в приложения 

стандартен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение Е).  

 

След решението за отпускане на безвъзмездна помощ на Бенефициента ще бъде предложен 

договор, който се основава на използвания от ОтО стандартен договор.  

 

 Правата и задълженията по договора не могат да бъдат прехвърляни или възлагани на трето 

лице без предварително писмено одобрение от Отговорния орган (чл. 9 от Общите условия). 

 

3.6.1. Окончателен размер на безвъзмездната помощ 

 

  Максималният размер на безвъзмездната помощ ще бъде посочен в договора за предоставяне 

на БФП. Включеният в специалните условия на договора размер на БФП се определя на базата на 

бюджета от проектното предложение на кандидата, който от своя страна е само прогнозен.  

 

  Размерът на предоставената на Бенефициента БФП се определя след приключването на 

проекта и верификацията на допустимите разходи от Отговориня орган на базата на представен 

окончателен доклад за изпълнение на проекта с финансов отчет и приложени разходооправдателни 

документи. Извършените от Бенефициента недопустими разходи не подлежат на възстановяване. 

 

  Окончателният размер на БФП се определя след сертификацията на разходите от 

Сертифициращия орган.  

 

Важно: 
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Размерът на безвъзмездната финансова помощ по договора е дължим до размера на сертифицираните 

допустими разходи.  

 

 

3.6.2. Неизпълнение на целите 

 

Ако Бенефициентът не успее да изпълни проекта съгласно поетите ангажименти и клаузите на 

договора, ОтО си запазва правото да преустанови плащанията, и/или да прекрати договора. (вж. чл. 

11 от Общите условия).  

 

Средствата, предоставяни от ОтО могат да бъдат намалени и/или ОтО има право да изиска 

пълно или частично възстановяване на вече изплатените суми при положение, че Бенефициентът не 

изпълнява условията на договора (вж. чл. 11.6. и 16.1., 16.2. и 16.3. от Общите условия). 

 

3.6.3. Изменения в договора и промени в рамките на бюджета 

 

Промени в текста на Договора, вкл. на приложенията към него, се правят в писмена форма 

посредством сключвне на Допълнително споразумение.  

За някои изменения (адреси, банкови сметки, обслужващи одиторски фирми и др.) се допуска само 

уведомяване (вж. чл. 8.2 от Общите условия). 

 

  В случаите когато промяната в бюджета или описанието на проекта не засяга основната 

цел на проекта, а финансовият ефект от нея се ограничава до прехвърляне на средства в 

рамките на един бюджетен раздел или промяна до 15% на договорения размер на бюджетните 

раздели (при прехвърляне на средства между същите), която промяна няма да попречи за 

постигане на планираните резултати, Бенефициентът има право да приложи изменението, за 

което уведомява писмено Отговорния орган. 

 

Задължително подписване на допълнително споразумение при промяна на първоначалните 

стойности на бюджетните пера се изисква, когато се извършва преразпределение на средствата в 

бюджета на проекта, водещо до: 

- увеличаване или намаляване с повече от 15% на договорените в бюджета стойности по 

бюджетни раздели; 

- появата на нови бюджетни пера (видове разходи), които не са договорени с първоначалния 

бюджет. 

 

Важно: 

Недопустими са промени в бюджета на договора при увеличаване на първоначално договорения 

процент и размер на безвъзмездната финансова помощ по договора и/или при превишаване на 

средствата по бюджетни раздели, за които има нормативно определен процент. 

 

3.6.4. Отчети 

 

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, 

отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за документация и 

счетоводство. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система на 

Бенефициента или допълнение към тази система. 

 

3.6.5. Плащания 
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 Исканията за сертифициране на разходи и плащания се подкрепят с представяне на 

окончателни доклади в съответствие с член 2.4. и член 2.5. на Общите условия. 

 

Бенефициентът може да поиска от Договарящият орган извършване на авансово плащане при 

условията, описани в договора в размер до 40% от сумата в срок от 45 работни дни от влизане в сила 

на сключения договор. 

Отговорният орган ще изисква актуална декларация за получени от бенефициента минимални 

помощи (Приложение ХІІІ). 

 

След одобрението на заключителния доклад от страна на Отговорния орган в съответствие с 

чл. 2.4. от Приложение I, придружен с искане за плащане на остатъка, подадено в съответствие с 

образеца в Приложение V-1, Договарящият орган извършва окончателно плащане на стойност 

равна на стойността на верифицираните разходи, в срок от 45 работни дни от датата на 

верифицирането. 

 

В рамките на срока по чл. 14.6 във връзка с чл. 14.4 от Общите условия към договорa, когато 

извършени и верифицирани от бенефициента разходи в последствие бъдат признати за недопустими 

от сертифициращ, одитиращ или друг контролиращ орган, същите подлежат на възстановяване от 

бенефициента. За целите на верификацията от страна на бенефициента същият подава декларация за 

допустимост на разходите при представяне на окончателен отчет заедно с искането за 

възстановяване на средства. 

 

3.6.6. Счетоводна отчетност по проекта 

 

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация, както и ясни и прозрачни 

счетоводни отчети относно изпълнението на проекта (вж. чл.14 от Общите условия). Тези 

счетоводни документи се съхраняват в сроковете, указани в Решение на Съвета 2007/435/ ЕО от 

25.06.2007 г. 

 

3.6.7. Проверка на разходите 

 

 Бенефициентът е длъжен да допусне Отговорния орган, Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, 

извършващи проверки съгласно член 13.6 от Общите условия, да извършат проверки и инспекции на 

място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за 

защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и 

приложимото национално законодателство, а така също и проучване на документацията на 

бенефициента, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на 

разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната 

документация и други документи, свързани с финансирането на проекта.  

 

3.6.8.Публичност 

 

Бенефициентът се задължава да направи всичко необходимо за даване на гласност на факта, 

че проектът се съфинансира от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави в 

информацията, предоставяна на целевата група по проекта, във вътрешни и годишни доклади, в 

каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дадена процедура. Всяка публикация на 

Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и 

интернет, трябва да съдържа следното заявление:  
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“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на 

граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от < наименование на Бенефициента > и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Отговорния орган.” 

 

3.6.9. Наблюдение и оценка 

 

 Целта на наблюдението и оценката е да се направи проверка на напредъка на проекта спрямо 

заявените цели, като се използват показателите, посочени в предложението за проект. Наблюдението 

и оценката ще се извършват, за да подпомогнат управлението на проектите и да улеснят 

ръководителите на проекти при установяването на потенциалните пречки пред изпълнението и при 

съгласуването на мерки за преодоляването им. 

 

4. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 

 

4.1. Документи, които се попълват и прилагат към момента на кандидатстване 
 

4.1.1. Документи по образец (Приложение А - Д6) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А:  

 

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ  - формат word; 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б -1:  Подробен бюджет, заедно с приложимите описи -   формат excel; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б-2:  Източници на финансиране  - формат excel; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б-4:  

 

Остойностени технически спецификации ( ако е приложимо ) - формат excel; 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г-1:  Автобиографии на екипа на проекта (екип за управлеине и екип за изпълнение) - 

формат word; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г-2:  Декларации за ангажираност, подписани от привлечени членове на екипа на проекта - 

формат word; 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г-3 Декларацията за размер на възнагражденията от обичайната практика на 

организацията-кандидат и организацията-партньор (ако е приложимо); 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д-1:  

 

Декларация на водещата организация и партньора/ите, попълнени поотделно; 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д-2.1:  Декларация за партньорство; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д-2.2: Партньорско споразумение; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д-3: Декларация за минимални помощи; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д-6: Инструкция за разработване на бюджета; 

 

 

4.1.2. Документи съгласно т. 3.4.1. от Насоките за кандидатстване 

  

4.2. Документи, които се прилагат преди сключване на договора (съгласно т. 3.4.2 от насоките 

за кандидатстване)  

 

 

4.3. Приложения към договора 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е:  Стандартен договор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I:  Общи условия  - формат word. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II:  Описание на проектното предложение. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III-1: Подробен бюджет, заедно с приложимите описи  - формат excel.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III-2: Източници на финансиране.  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ-4: 

 

Остойностени технически спецификации  ако е приложимо - формат excel. 

ПРИЛОЖЕНИЕ V-1: 

 

Искане за плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ.  

ПРИЛОЖЕНИЕ V-2: Формуляр за финансова идентификация. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI:  Окончателен  доклад (техническа част). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII: 

 

Окончателн доклад (финансова част), вкл. Финансов  отчет с приложения, Декларация 

за допустимост на разходите. 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII-1: 

 

Автобиографии на екипа на проекта (екип за управление и екип за изпълнение). 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII-2: Декларации за ангажираност на екипа на проекта. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX-1:  Декларация за партньорство. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX-2:  Партньорско споразумение. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XI:  Декларация за нередности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII: Декларация за минимални помощи. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV:  

 

Запис на заповед/банкова гаранция по образец на банката (ако е приложимо). 

ПРИЛОЖЕНИЕ XV:         Декларация за обстоятелства по ДДС. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІ:        Декларация за двойно финансиране. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ ХVІІI:  Документи, доказващи декларирани обстоятелства. 

 

 

4.4. Документи за информация  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: Методология за техническа и финансова оценка. 

 

  

  

  

  


