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Може да финансирате ваша идея и чрез Структурните фондове на Европейския съюз. 

Разработването на проектно предложение е отговорна и трудна задача, и в повечето 

случаи се прибягва до професионална помощ за оформянето и изготвянето на 

разработката. С тази консултация ще се опитаме да Ви запознаем с основните моменти 

при създаването и подготовката на документацията, както ще използваме апликационна 

форма от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по схема „На път“, 

по която се очакват резултати от класирането.  

 

За да се запознаете по-подробно със Структурните фондове и с тяхната работа, и 

предназначение, можете да посетите виртуалните ни обучения по: „Възможности за 

бизнеса, чрез разработване и управление на проекти“ и „Структурни фондове на ЕС“ 

 

Проектът е поредица от дейности, насочени към постигането на ясно определени цели в 

рамките на определен период от време и в границите на определен бюджет. Или 

комплекс от организирани дейности, водещи до очаквани резултати, допринасящи за 

постигането на цели в рамките на определено време и ресурси. 

 

Делят се според различните си спецификации:  

 

- Според времевия период на изпълнение на проекта: 

1. време – краткосрочни, до 1 година; 

2. дългосрочни над 1 година. 

 

- Според размера на финансирането: 

1. Малки - до 100 000 евро; 

2. Големи - над 100 000 евро. 

 

- В зависимост от целите: 
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1. Инвестиционни – за  инфраструктурни обекти; 

2. Социално-икономически; 

3. Културно-исторически; 

4. И други използващи „меки мерки“. 

 

„Меки мерки“ се наричат всички дейности, които са свързани най-вече с 

предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, обучения, промяна на 

иновационна среда и др., при които няма инвестиционен елемент.  

 

- В зависимост от броя на участващите организации: 

1. самостоятелни (без участие на партньори), изпълнени от едно физическо 

или юридическо лице; 

2. Партньорски проекти – тези, в които участва повече от едно юридическо 

и/или физическо лице, или международен партньор. 

 

Всеки проект има ясно изразени характеристики. Съществуват някои въпроси, на които 

задължително трябва да получим отговор преди разписването на проектното 

предложение. Трябва да има отговор на следните въпроси: 

 

- Какво трябва да се направи? – тук се залагат примерни дейности, които касаят 

решаването на проблема ни или те са първопричината за решението ни да 

кандидатстваме по дадената отворена схема. 

- Защо?  

- Как? 

- Кога? 

- Какви са очакваните резултати? 

- Колко ще струва всичко? 
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Тези въпроси задължително трябва да получат своя отговор преди да се пристъпи към 

попълването на проектното предложение. Отговорите ще поставят началото на 

разработването на нашата идея – това ще бъде Вашият план за действие. 

Трябва да имате предвид, че проектите имат и своите ограничения. Вие си избирате 

продължителността на проекта, но в рамките на определен период, който задължително 

е заложен в Насоките за кандидатстване. Сумите, за които ще кандидатствате също 

имат лимит – не само горната граница, т.е. максималният размер, но в повечето схеми 

има и минимален праг – не можете да подадете проектно предложение за по-малка 

сума. Обикновено има и лимити за човешкия ресурс – пак са заложени брой хора, които 

могат да се назначат, било за управление на проекта (някои схеми нямат заложени 

такива екипи), било като екип за осъществяване на дейностите. При закупуване на 

техника, също има ограничения – от – до. В повечето схеми, които имат повече от един 

компонент, в повечето случаи има заложени процентни съотношения. 

 

ПРИМЕР: 

 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 

изисквания за качество без определен срок за кандидатстване: 

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 

 

Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера” 

- 

подкрепата по този компонент цели изграждането и развитието на административния и 

управленския капацитет на клъстера с оглед осигуряване на ефективна координация и 

управление на клъстерните дейности; 

 

Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности 

за 
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привличане на нови членове на клъстера” - подкрепата по този компонент е насочена 

към развитие на пазарите, популяризиране на дейностите, продуктите и услугите на 

клъстера, привличане на нови членове, както и изграждане на транснационални връзки 

за 

установяване на сътрудничество с други клъстери. 

 

Компонент 3 „Инвестиционен компонент” - подкрепата по този компонент цели 

стимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на клъстера, 

диверсификация на продукцията и увеличаване на производителността с цел 

повишаване на 

конкурентоспособността на клъстера. 

 

Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на 

административното тяло на клъстера” 

 85 % от стойността на общо 

допустимите разходи по 

Компонент 1 през първата година 

от изпълнението на проекта, и 

 75 % от стойността на общо 

допустимите разходи по 

Компонент 1 през втората година 

от изпълнението на проекта 

Компонент 2 „Проекти с кратък период на 

действие и бърз резутлат и дейности за 

привличане на нови членове в клъстера” 

 65 % от стойността на общо 

допустимите разходи по 

Компонент 2 за целия период на 

изпълнение на проекта 

Компонент 3 „Инвестиционен 

компонент” 

 50 % от стойността на общо 

допустимите разходи по 

Компонент 3 за целия период на 

изпълнение на проекта 
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Всяко проектно предложение преминава през няколко задължителни фази. Всички имат 

еднакви елементи и преминават през едни и същи фази. Всяка промяна би довела до 

разпадане на самата идея, и по този начин би се опорочила самата нужда от 

програмиране.  

Започва се с анализ на нуждите и проблемите – от тук излизат идеите:  

 

- От какво имаме нужда? 

- И как да го постигне? 

 

След това се преминава към търсене на инструменти за финансиране – подбор на 

точната програма. 

 

- Дали има схема, която да отговаря на нашите нужди? 

- Кога ще бъде отворена? 

 

За ваше улеснение може  да следите страницата на Структурните фондове в 

България, Единен информационен портал: www.eufunds.bg 

 

След това се преминава към разработване на проектното предложение и оформяне на 

бюджета. Когато окомплектовате проектното предложение се водете от чек листа за 

проверка. След, което се подава в съответното министерство или дирекция според 

указанията от Насоките. При подаването Ви се издава уникален регистрационен номер.  

Някои от ведомствата приемат и регионално в клоновете си, но зависи от схемата и 

оперативната програма. Много е важно да се спазят сроковете и часът за приключване 

на подаването на документите. Дори и закъснение от минута, може да провали 

кандидатстването Ви. 

След това изчаквате да разгледат Вашето проектно предложение. Тук зависи от 

съответното министерство, към което е разпределена оперативната програма и от броя 

на подадените проекти. Стандартните срокове са около 3 - 4 месеца, но може и да се 

http://www.eufunds.bg/


 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

8 

 

забави повече. Първо преминавате през процедура по оценка и класиране на 

проектното предложение. След това се преминава през оценка на административното 

съответствие и допустимост, и през техническа и финансова оценка. Когато разгледат 

вашето проектно предложение, ще бъдете уведомени. Но, ако сте по-нетърпеливи 

следете сайтовете ще разберете по списъците с одобрените кандидати. Също така ще 

бъдете уведомени чрез факс или имейл на посочените от Вас, координати.Ако сте 

одобрени се преминава към сключване на договора. Договорът Ви започва да тече от 

момента на сключване и подписване от двете страни, в повечето случаи. 

 

 

Преминава се към изпълнение на заложените дейности, според спецификата на 

проектно Ви предложение. Това е най-трудната част от целия процес на работата – 

реализацията на идеята. Ще се сблъскат с много трудности, които най-вероятно е 

Фази на проектния цикъл

ПРОГРАМИРАНЕ

ОЦЕНКА НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ИЗПЪЛНЕНИЕ И

МОНИТОРИНГ НА

ПРОЕКТА

РАЗРАБОТВАНЕ НА

ПРОЕКТНОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОДБОР НА

ПРОЕКТИ

СКЛЮЧВАНЕ НА

ДОГОВОР
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можело да бъдат планирани и избегнати, но не сте се досетили за тях при 

разработването на плана за действие. Освен това ще имате и проблеми с бюджета – тук 

сте заложили цени, които се различават с до около 20% от реалните. Все пак са минали 

поне 6 месеца и пазарните условия са се променили. Това може да се избегне при 

проектите с „меки мерки“, като се заложат малко по-високи цени от пазарните, но при 

проекти, които са за закупуването на техника или оборудване, трудно се постига, 

защото там се изискват и оферти.  

 

През цялото време на управление на проекта сте под наблюдение на съответното звено 

за мониторинг (наблюдение и контрол), и подлежите на проверки. Трябва да 

поддържате в ред документацията си – бъдете изрядни към досиетата си, особено ако 

ще преминавате процедури по Закона за обществените поръчки или Постановление на 

Министерски съвет 69/11.03.2013. Освен това може да имате междинни отчети, които 

при някои схеми са задължителни (месечни отчети), а при други зависят изцяло от вас – 

когато правите искане за междинно плащане, тогава прилагате и междинен отчет на 

извършеното до момента.  

 

След финалния отчет се преминава към анализ на проекта – дали всичко заложено като 

идеи е реализирано и дали проектът е изпълнил първоначалния си замисъл, и е 

задоволил нуждите, които са го предизвикали.  

 

Елементите на едно проектно предложение са разписани в апликационната форма, 

характерно за тях, е че са едни и същи приблизително за всеки проект, тук използваме 

апликационната форма по схемата „На път“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, обикновено това е Анекс А от Документите за попълване:  

 

- Паспортна част; 
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Тук се попълват данните на кандидата, важно е да са реални и действащи, за да 

могат от съответния орган да свържат с Вас ако се налага да представите 

допълнително някои документи.  

Пълно наименование на кандидата  

Съкращение на наименованието  

/ако е приложимо/ 
 

Националност   

Дата на създаване  

Единен идентификационен код /EИК/  

ДДС номер /ако е приложимо/  

Правен статут  

Предмет и дейност   

Официален адрес  

Адрес за кореспонденция  

Телефонен номер
  

Номер на факс
  

Електронна поща
  

Интернет страница  

Лице за контакти  

Позиция на лицето за контакти   

Мобилен номер на лицето за контакти  

Електронна поща на лицето за 

контакти 
 

Име на лицето/ата, представляващо/и 

кандидата 
 

 

Задължителен елемент е таблицата за финансовия капацитет за последните 

няколко години: 
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Ако по проекта са допустими партньори следва таблица идентична с тази на 

кандидата. Там се попълват всички данни за партньорската организация. 

Следват таблици за опита, който има Водещата организация по реализацията на 

проекти през последните N години. Не е задължителен, но ако го имате е във 

Ваш плюс. 

 

Номер на договора за 

финансиране 

 

Източник на финансиране   

Бюджетна линия  

Наименование на проекта  

Основни дейности по проекта  

Период на изпълнение  

(от дата/месец/година на 

стартиране на даден проект до 

дата/месец/година на неговото 

приключване) 

 

Обща стойност на проекта  (в 

лева) 

 

Обща стойност на признатите 

разходи по проекта 

 

Година Оборот (хил. лв) 

N-1   

N-2   
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Процент на участие в 

изпълнението на проекта 

 

Роля и принос при изпълнение на 

проекта 

 

Постигнати резултати   

 

Следва: Технически  и административен капацитет на кандидата. Тук описвате с 

какъв човешки ресурс разполагате. Попълвате всички, които работят за Вас, с 

техните длъжности и специфичен опит, както и вида на договора (граждански 

или трудов) и пълен или почасов работен ден. 

В Средства за изпълнение на проекта,  се описват  сградния  фонд и 

техническата обезпеченост на кандидата. 

Техническата обезпеченост е много важна, особено по проекти, по които няма 

заложена дейност за закупуване на такава. Трябва да докажете, че има 

необходимата техника за управлението на проекта (компютри, принтери, 

ксерокс и др.). Ако искате да закупите техника по проекта и това е допустима 

дейност по тази схема, внимателно проучете пазара и преценете, точно с какви 

спецификации е тази техника и на каква цена е. 

 

Следва Описание на Екипа по проекта. В някои от случаите, като в използвана 

схема, автобиографиите са вмъкнати в таблица в самия Анекс А, но в други 

трябва да ги приложите в Европейски формат, като приложение към 

апликационната форма.  

 

 

Име, фамилия   

Описание на 

задълженията по 

проекта 
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Пълно работно време 

или почасово и колко 

часа ще бъде 

ангажиран с 

управлението на 

проекта 

  

Ангажименти по 

други проекти, ако е 

приложимо 

 

 

Следва Допустимост на проектното предложение. Тук в таблица трябва да се 

направи кратко резюме на проекта, което после ще бъде развито във формуляра. 

 

 

Наименование на проекта  

Място на изпълнение  

на дейностите 

 

Продължителност   

Цели на проекта    

Основни дейности 
 

Описание на целевата 

група  

 

Брой лица от целевата 

група,
 
 включени в 
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проекта 

Информиране и 

публичност 

 

Обща стойност на проекта  ........................ЛЕВА 

Сума на исканата 

безвъзмездна финансова 

помощ 

.........................ЛЕВА 

% на исканата 

безвъзмездна финансова 

помощ от общата стойност 

на проекта 

..........................% 

Собствен принос на 

кандидата и партньорите 

........................ЛЕВА 

% на собствен принос ..........................% 

Резюмето трябва да дава най-обща информация за целия проект, целта на 

разработката, специфичност и брой на целевата група, основните дейности, 

изброени и систематизирани. Много важни също така, са и мерките за 

информираност и публичност, чрез тях се информира не само целевата група, но 

цялото общество за приноса на европейските програми, и на конкретната 

програма за развитието на икономиката и тази фирма или организация. 

 

Следва: Принос на проектното предложение за реализиране на хоризонталните 

принципи на ОП. Тук в таблица са изнесени основните хоризозонталните 

политики на ЕС – равенство, не допускане на дискриминация, въвеждане на 

нови практики, услуги или продукти, иновации, екология и др. Трябва да се даде 
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обосновка на дейностите и тяхното прилагане според принципите и политиките 

на ЕС. 

 

Идва ред на частта свързана с Методиката и организацията на проекта, и по 

точно Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  предложение. 

Тук се „разбива“ цялото проектно предложение по дейности в табличен вид, 

като се дават по дейности. Обикновено първата дейност е Организация и 

управление. 

В нея се включва първата работна среща и изготвянето на план за действие.  

Също така една от задължителните дейности е Мониторинг и оценка – как ще се 

осигури прозрачност и акуратност при управлението на дейностите. За всяка 

следваща дейност се копира нужния брой таблички. 

 

Наименование на дейността:   

Цел на дейността:  

Описание и обосновка на дейността:  

Резултати:  
 

Изпълнител на дейността (посочете ясно 

кой ще извършва дейността – кандидатът; 

кандидатът и партньорите съвместно; 

партньорите или дейността ще бъде 

възложена на изпълнител): 

 

Период на изпълнение, съгласно план-

графика на дейностите: 

 

Съответен ред в бюджета, в който са  
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Наименование на дейността:   

заложени разходите за дейността. 

Експерти, които са ангажирани с 

изпълнението на дейността (ако е 

приложимо) – посочете името/ната и 

приложете автобиография/и 

 

 

Следва План за изпълнение на проекта. Отново в табличен вид се маркират по 

месеци в продължителността на проекта дейностите, които ще се извършат по 

месеци, като са разделени на Подготовка и Изпълнение. Освен това се отбелязва, 

кой ще изпълни тази конкретна дейност – Кандидатът или Парньорът. 

 

 

 

 

 

Година                                              Първа Втора Изпълнител 

 (кандидат; 

кандидат и 

партньор/и 

съвместно; 

партньори 

или 

дейността ще 

бъде 

възложена на 

изпълнител) 

 Полугодие 1 Полугодие 2 Полугодие 3 

Дейност 

  

М
ес

ец
  

1
 

М
ес

ец
  

2
 

М
ес

ец
  

3
 

М
ес

ец
  

4
 

М
ес

ец
  

5
 

М
ес

ец
  

6
 

М
ес

ец
  

7
 

М
ес

ец
  

8
 

М
ес

ец
  

9
 

М
ес

ец
 1

0
 

М
ес

ец
 1

1
 

М
ес

ец
 1

2
 

М
ес

ец
 1

3
 

М
ес

ец
 1

4
 

М
ес

ец
 1

5
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Подготовка на 

дейност 1  

 

                

Изпълнение на 

дейност 1  

 

                

Подготовка на 

дейност 2 

 

                

 

Следват Индикатори за изпълнение и/ или резултат от  проекта. Тук са упоменати  

две основни групи индикатори – за изпълнение и за резултат. Индикаторите за 

изпълнение измерват напредъка на изпълнението на дейностите по проекта. 

Индикаторите за резултат измерват непосредствения ефект от проекта върху 

целевите групи. Обърнете внимание, че в Насоките за кандидатстване са 

определени индикаторите, чрез които ще се следи изпълнението на схемата като 

цяло. Можете да впишете онези индикатори, които се отнасят към вашето 

проектно предложение, както и да посочите индивидуални индикатори, с които да 

отчитате изпълнението на конкретните дейности по проекта или да ги  допълвате 

с нови, като добавяте нови полета за всеки индикатор. Посочете количествени 

стойности за индикаторите спрямо вашето проектно предложение. 

 

Идва ред на Устойчивостта. Тук се разписва очакваният ефект върху 

целевите групи, Мултиплициращ ефект и добавена стойност и 

Устойчивостта на резултатите.  

Някои схеми имат задължително гарантиране на работните места 

определено време – две, три или пет години. Тук се цели запазване на 

работните места, и по този начин се цели спазване на хоризонталните 

политики и подпомагане на икономиката в страната. 
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Придружаващите документи обикновено са Декларации – за партньорство, за 

статута по ЗДДС, за минималните помощи и др. Ако липсва някоя от тях ще 

отпаднете още на административно съответствие. За това и се въведе чек лист. 

 

Прилагаме Ви част от чек листа по схемата: „Подкрепа за развитието на 

клъстерите в България” по ОП „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-

2013 г. 

 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ПРЕДИ ДА ПРЕДСТАВИТЕ ВАШЕТО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ Е СЪОБРАЗЕНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Проектното предложение е изготвено в правилния Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А към Насоките за кандидатстване), 

одобрен по настоящата процедура, с попълнени всички раздели. 

 

Проектното предложение е напечатано и е на български език.   

Проектното предложение е представено в 1 оригинал и 2 копия.  

Декларацията съгласно раздел ІІІ на Формуляра за кандидатстване е 

попълнена по образец, подписана е на всяка страница от официалния/те 

представител/и на кандидата и е датирана – оригинал. 
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В случаите, когато кандидатът е дружество по смисъла на чл. 357-364 от 

Закона за задълженията и договорите, Декларацията съгласно Раздел III 

от Формуляра за кандидатстване е попълнена и представена поотделно 

от официалния/те представител/и на всички организации, участващи в 

дружеството, при спазване на посочените изисквания. 

Формулярът за кандидатстване (Приложение А към Насоките за 

кандидатстване), Приложение А1 към Формуляра за кандидатстване, 

чрез което сконтираната стойност на допустимите разходи по 

Компонент 3 „Инвестиционен компонент” се изчислява автоматично 

(ако е приложимо), Логическата рамка (Приложение В към Насоките за 

кандидатстване) и Бюджетът (Приложение Б към Насоките за 

кандидатстване) са представени и на електронен носител. 

 

Бюджетът (Приложение Б към Насоките за кандидатстване) е представен 

съгласно изисквания формат, включва 3 работни листа: „Общи 

допустими разходи”, „Източници на финансиране” и „Допълнителни 

разходи, свързани с изпълнението на проекта”, представен е в лева, и е 

приложен на хартиен и електронен носител. 
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За да е успешен един проект, трябва да се формулира „Дърво на целите“ – т.е. 

да се формулират добре целите и тяхната логическа връзка, така, че да се 

изведат нуждите и проблемите довели до решението за написване на 

предложението. 

Първата стъпка е да се доведат до положителни, всички отрицателни страни на 

проблема – да са търсени и желани резултатите от проекта, и да са реалистични. 

Ако е необходимо преформулирайте целите си, проверете причинно-

следствените връзки и обмислете отново тяхната логика – ако трябва добавете 

или премахнете някои от целите си. 

Общите цели са тези, които водят до по-широки ползи, за обществото или за по-

голяма социална група. Определянето на общата цел, допринася за уточняване, 

на въпроса към кои стратегически (национални, европейски) цели и документи 

се отнася вашия проблем. Само вашия проект не може да реши проблема, но 

може да допринесе за постигане на напредък при решаването му.   

Специфичната цел е тази, която е конкретна за вашия проект. Създавате вашето 

проектно предложение за да решите устойчиво основен проблем на специфична 

целева група. 

Добре дефинираната конкретна цел обикновено показва: 

  - Какво желаете да постигнете (вашите резултати); 

  - Как желаете да го постигнете (вашите средства); 

  - Кои ще се ползват от резултатите (целевите   групи). 

 

Добре формулираните цели имат четири компонента: 

 

- Отразява желаното състояние след промяната; 

- Съдържа количествено определение на величината на промяната; 

- Определя промяната по време; 

- Определя мястото, където се извършва промяната. 
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Предствяме ви, тъй наречените Смарт цели: 

SMART цели 

S - Specific - конкретни 

M - Measurable - измерими 

A - Achievable - постижими 

R - Relevant- значими 

T - Timed - навременни 

 

Целта трябва да отговаря на въпросите какво, колко, кога и къде ще се 

промени. Желаното бъдещо състояние трябва да бъде определено и с качествени 

характеристики. 

 

Пример за цел:  

Намалени загуби на вода           ИЛИ 

Намалени загуби на питейна вода във водопреносната система на общински 

център Х с 18% за срок от 2 години. 

 

Избягвайте следните грешки 

- Общите и конкретните цели на проекта не са свързани пряко с 

целите/приоритетите  на оперативната програма и други стратегически 

документи; 

- Неясно формулирани цели; 

- Дефинирани прекалено много цели – особено конкретни; 

- Нереалистични цели. 
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