
УТВЪРДИЛ:________п_______ 

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМД 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНСКИ 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ ПО  ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПРИОБЩАВАЩО 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ 

ГРУПИ И В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Програмата се приема от Общински съвет и средствата за нейното 

изпълнение сe осигуряват в рамките на определените бюджетни средства за 2020 г. 

2. Дирекция „Образование и младежки дейности” (ОМД) изпълнява, 

координира и контролира приетата от Общински съвет Програма в рамките на 

утвърдени бюджетни средства. 

3. Информацията и документите за кандидатстване и отчитане по Програмата 

са публични и се предоставят на електронната страница на Община Варна в 

рубриката „Образование“. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ 

 1. Проектните предложения трябва да съответстват на целите и целевите 

групи, включени в Програмата за приобщаващо образование на деца, ученици и 

студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение. 

 2. Кандидатите могат да представят не повече от едно проектно предложение, 

в което могат да участват индивидуално или в партньорство. 

 3. В графика на дейностите по проектите не трябва да се предвиждат 

дейности със срок по-рано от 11 май 2020 г. и по-късно от 23 октомври 2020 г.  

4. Не се финансират дейности, реализирани преди одобряването на 

проектното предложение и извън срока на изпълнението на проекта. 

 5. Допустимост на разходите: 

 5.1. Максимален бюджет на проектното предложение – 4 000 лева; 

5.2. В бюджета на проектното предложение могат да бъдат включвани 

разходи: 

  5.2.1. за управление на проекта – до 10% от стойността на проектното 

предложение; 



 5.2.2. за техническо оборудване –  до 30% от стойността на проектното 

предложение (компютърна техника и друго оборудване, необходимо за обезпечаване 

на дейностите по проекта, свързани с образователния процес).  

Забележка: Не се финансират разходи за дълготрайни материални 

активи. 

 6. При наличие на партньорство се прилагат следните съпътстващи 

документи: 

 6.1.  Декларация за партньорство с поети конкретни ангажименти по проекта; 

 6.2. Препоръки за партньора от институции и организации, гарантиращи 

осъществяването на проекта. 

 7. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него се подават в 

обявените от дирекцията срокове, в деловодството на Община Варна, класирани в 

папка с придружително писмо до директора на дирекция ОМД, съдържащо: 

 наименование на кандидата; 

 програма, по която се кандидатства; 

 наименование на проекта; 

 опис на всички приложени документи по реда на тяхното класиране. 

 8. Проектни предложения, постъпили след регламентирания от дирекция ОМД 

срок, не подлежат на разглеждане.            

  

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 1. Със Заповед на Кмета на oбщина Варна се назначава комисия за 

разглеждане и оценяване на постъпилите проектни предложения. Комисията се 

състои от председател и членове, които не са в конфликт на интереси при 

осъществяването на проектите. 

 2. Комисията разглежда, оценява и класира проектните предложения. 

 3. Проектното предложение не се допуска до оценка в случаите, когато: 

 3.1. Не е отразено в деловодната система на Община Варна;  

 3.2. Не е спазен срокът за подаване на проектни предложения; 

 3.3. Не съответства на Програмата; 

 3.4. Формулярът е попълнен некоректно. 

 4. Комисията оценява и класира проектните предложения на базата на 

следните критерии: 

 4.1. Качество на проектното предложение: 

 4.1.1. Съответствие на проекта с целите на Програмата – максимален брой 10 

точки; 

     4.1.2. Съответствие на целевата група с предвидените дейности - максимален 

брой 10 точки; 

4.1.3. Проектът предвижда устойчивост на резултатите след приключване на 

дейностите – максимален брой 10 точки; 



     4.1.4. Ясен и изпълним график на дейностите – максимален брой 10 точки; 

     4.1.5. Бенефициентът има реализирани успешни предходни проекти – 

максимален брой 10 точки. 

4.2. Бюджет на проекта: 

 4.2.1. Съответствие на стойността на проектното предложение с максимално 

допустимата стойност – 10 точки; 

    4.2.2. Обвързаност на разходите с дейностите по проекта – максимален брой 

10 точки. 

 4.3. При установено неизпълнение на критериите комисията прави 

мотивирано предложение за редуциране на бюджета на проекта в съответствие с 

изискванията на т. 4 от Правилата. 

 4.4. По всеки от критериите проектните предложения получават оценка, 

равна на средноаритметичната от оценките на отделните членове. 

 4.5. Общата оценка на проекта е равна на сбора от оценките по всеки от 

критериите. Максимална оценка – 70 точки. 

 5. Проектните предложения се класират в низходящ ред на общите оценки до 

размера на утвърдените средства за финансиране на проекти по Програмата за 

приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически 

групи и в неравностойно социално положение. 

 6. Проекти с обща оценка: 

 от 65.1 до 70 точки се финансират 100%; 

 от 60.1 до 65 точки се финансират 90%; 

 от 55.1 до 60 точки се финансират 70%; 

 от 50.1 до 55 точки се финансират 50%. 

 Проекти с обща оценка под 50 точки не се финансират.  

 7. В 7-дневен срок от приключване на работата си комисията представя  за 

утвърждаване от директора на дирекция ОМД протокол за разгледаните, оценени и 

класирани проекти. 

 8. Списъкът на класираните и некласираните проекти се оповестява на 

официалната електронна страница на Община Варна. 

 

ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

 1. В графика на дейностите по проектите не трябва да се предвиждат 

дейности със срок по-рано от 11 май 2020 г. и по-късно от 23 октомври 2020 г. 

Преките дейности с целевата група да бъдат планирани само през почивните 

дни и/или по време на ваканциите. 

 2. След утвърждаване на протокола дирекция ОМД предоставя по бюджетните 

сметки на бенефициентите (общински училища/общински детски градини/общински 

центрове за подкрепа за личностно развитие) 100% от стойността на одобрения за 

финансиране бюджет по проекта. 



 3. За полученото финансиране бенефициентите получават писмо. 

 4. Извършените разходи по проекта се доказват с 

разходооправдателни документи (фактури, договори, протоколи и др.), в 

които задължително е изписано името на проекта, издадени са на името на 

бенефициента при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и 

Закона за ДДС. 

5. Разходите обезпечаващи преките дейности с целевите групи 

(материали, консумативи, зареждане на тонер касети и др. с подобен 

характер) се извършват в началото на проектните дейности. Разходи с 

подобен характер, извършени в края на проекта няма да бъдат 

верифицирани и ще останант за сметка на бюджета на детската градина, 

училището или центъра. 

 6. Плащанията на разходите по проектите се осъществяват по банков 

път или в брой от бюджетните сметки на бенефициентите. 

 7. Разходите по проекта се отчитат в местна дейност 389 по бюджета 

на бенефициента. 

 8. В срок до 5 работни дни от приключване на срока на проекта, но не 

по-късно от 02.11.2020 г., бенефициентите представят чрез деловодството 

на Община Варна финансов и съдържателен отчет, класирани в папка с опис и 

придружително писмо до директора на дирекция ОМД с попълнена отчетна форма по 

образец „Отчет“, публикуван на сайта на Община Варна. 

 8.1. Към финансовия отчет се прилагат копия от всички оригинални 

документи (договори, фактури, платежни нареждания, разходни касови ордери, 

хонорар-сметки, протоколи за направените разходи по проекта и др.), заверени с 

„вярно с оригинала” и мокър печат от бенефициента. 

 8.2. Към съдържателния отчет се прилагат документи и материали (не повече 

от един екземпляр от всеки вид), снимков материал, презентации, кратки 

видеоклипове и други, представени на електронен носител, удостоверяващи 

изпълнението на проекта. 

 9. Внесените отчети се разглеждат от експерти от дирекция ОМД. 

 10. Експертите приемат или отхвърлят изцяло или частично окончателните 

отчети на проектите, за което съставят протокол.  

 11. Протоколът се представя за утвърждаване от директора на дирекция 

„Образование и младежки дейности“.  

 12. В срок до 23.11.2020 г. бенефициентите се задължават да 

възстановят по банков път по сметката на Община Варна неусвоените или 

неодобрени средства, както следва: 

 12.1. Бенефициент, който не е представил окончателен отчет (финансов 

и съдържателен) в указания срок, възстановява 100% от предоставеното 

финансиране. Всички разходи за реализиране на дейности по проекта остават за 



сметка на бюджета на училището/детската градина/центъра за подкрепа за 

личностно развитие за сметка на държавния стандарт; 

 12.2. Бенефициент с изцяло неодобрен окончателен отчет 

възстановява 100 % от предоставеното финансиране. Всички разходи за 

реализиране на дейности по проекта остават за сметка на бюджета на 

училището/детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие за сметка 

на държавния стандарт; 

 12.3. В случаите на неусвоени или частично неодобрени разходи по 

проекта бенефициентите възстановяват разликата между предоставеното 

финансиране и усвоените или одобрените разходи. Неодобрените разходи за 

реализиране на дейности по проекта остават за сметка на бюджета на 

училището/детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие за сметка 

на държавния стандарт. 

 13. В 2-дневен срок от възстановяване на сумата бенефициентите представят 

в дирекция ОМД копие на платежното нареждане, заверено с „вярно с оригинала“. 

 14. Невъзстановените суми по т. 12 остават за сметка на субсидията по 

държавна дейност на съответната образователна институция. 

 15. Бенефициент, непредставил окончателен отчет или с изцяло 

неодобрен отчет, се лишава от правото да кандидатства за финансиране с проект 

по общински образователни програми през 2021 година. 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:  

1. ЕЛЕНА КЕНАРОВА:…………………… 

Началник-отдел „Образование“ 

 

2. АННА НИКОЛОВА:…………………… 

Началник-отдел „Управление на финансовите ресурси" 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

1. АДРИАНА ПЕТРОВА:…………………… 

Главен експерт „Приобщаващо образование“ 

 

2. ПОЛИНА КОСТАДИНОВА:………………… 

Главен експерт „Финанси“  


