
 

Условия за финансиране по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 

 

 Общините, неправителствените организации и бизнеса (с изключение на фирмите, 
извършващи дейност в отраслите селско и горско стопанство и рибарство) биха могли да 
получат финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП 
РЧР) в рамките на схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 
конкурентен подбор на проекти по реда, определен в ПМС № 121/31.05.2007 г. и 
последвалите го изменения и допълнения.  

 

 В тази връзка трябва да се имат предвид следните условия: 

 

 1. По ОП РЧР не се финансират разходи за изготвяне на проектни 
предложения.  
 Това е така, тъй като програмата инвестира преимуществено в т.нар. „меки мерки”, 
което от своя страна не предполага необходимост от извършването на съществени разходи 
от кандидатите при подготовката на индивидуалните проекти. Поради тази причина, и 
предвид факта, че операциите, изпълнявани със средства от ОП РЧР са разработени с 
визията да бъдат подкрепени всички допустими дейности, необходими за ефективното и 
ефикасно постигане на поставените цели, бенефициентите не са принудени да осигуряват 
финансиране за съпътстващи дейности, които не са обхванати в съответния проект.  

 

 2. По голяма част от схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП РЧР от бенефициентите не се изисква да осигуряват собствено 
финансиране. 

 

 3. Непреките разходи по проекти, финансирани от Европейския социален 
фонд могат да се декларират на база постоянна ставка, без да е необходимо да бъдат 
отчитани, което е съществено предимство за организациите, изпълняващи проекти по ОП 
РЧР. Този подход създава значителни улеснения за организации, които нямат достатъчен 
опит или изпълняват сравнително по-малки проекти. Размерът на непреките разходи по 
ОП РЧР е до 20% от преките допустими разходи, като варира по отделните схеми за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

 4. Размерът на авансовите плащания към бенефициенти, валидни за ОП РЧР е 
в размер до 20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ (т. 29  от 
Указание на министъра на финансите - ДНФ №. 01/27.08.2007г.). Авансовите плащания се 
използват от бенефициентите като източник на оборотни финансови средства до 
приключването на проекта. Обезпечението на авансовите плащания се урежда в 
договорите с бенефициентите. 

 Бенефициентът може да поиска от Договарящия орган извършване на авансово 
плащане, при следните условия: 

• При договори за безвъзмездно финансиране на стойност по-малка или равна на 
200 000 лв. в размер до 20 % от сумата, посочена в договора, в срок от 30 работни 
дни от датата на получаване от страна на Договарящия орган на: 



 

o искане за плащане; 

o запис на заповед по образец за стойността на аванса в полза на Договарящия 
орган, издадена от представляващото/ите съгласно акта за регистрация на 
юридическото лице, придружен с решение на колективния орган, когато е 
приложимо) или банкова гаранция по образец за стойността на аванса в 
полза на Договарящия орган; банковата гаранция се освобождава не по-рано 
от извършване на последното сертифициране на разходи по договора, за 
което Договарящият орган уведомява банката – издател при поискване от 
страна на бенефициента. 

• При договори за безвъзмездно финансиране на стойност по-голяма от 200 000 лв. в 
размер до 20% от сумата, посочена в договора, в срок от 30  работни дни от датата 
на получаване от страна на Договарящия орган на: 

o искане за плащане; 

o банкова гаранция по образец за стойността на аванса в полза на 
Договарящия орган Банковата гаранция се освобождава не по-рано от 
извършване на последното сертифициране на разходи по договора, за което 
Договарящият орган уведомява банката – издател при поискване от страна 
на бенефициента.  

 

 4. Междинните и окончателни плащания към бенефициентите по ОП РЧР се 
базират на реално извършени от бенефициентите разходи, включени в Доклад по 
верификация и Декларация на допустимите разходи по приложени образци в Указание на 
министъра на финансите  -  ДНФ № 2 от 31.08.2007 г.). 

 При представено искане за междинно плащане по образец, Договарящият орган 
извършва междинни плащания на стойност, равна на стойността на верифицираните от 
Управляващия орган разходи, в срок от 30 работни дни от датата на верифицирането им. 
Общият размер на авансовите и междинните плащания по един договор не може да 
надхвърля 80 % от общите допустими разходи, финансирани чрез безвъзмездна финансова 
помощ. 

 Размерът на окончателното плащане се изчислява като от верифицираните/ 
сертифицирани общи допустими разходи се приспаднат извършените авансови и 
междинните плащания. 

 В случаите, когато балансът между последната сума за плащане и размерът на 
авансовото финансиране е положителен, Договарящият орган нарежда последно плащане 
при следните условия: 

- Окончателните технически и финансови доклади са одобрени; 
- Общата сума на допустимите разходи са верифицирани / сертифицирани;   
- Представено е искане за плащане от бенефициента с одобрената окончателна сума. 

 В случай, че авансовото финансиране надхвърля крайната сума, Договарящият 
орган изпраща на бенефициента искане за възстановяване на средства.  

 Всички доклади и документи, представляващи основание за плащане, се считат за 
одобрени, ако Договарящият орган не изпрати писмен отговор до бенефициента, 
придружен с необходимите документи, в срок от 60 работни дни от получаването им. 
Договарящият орган може да спре срока за одобряване на даден доклад, като уведоми 
бенефициента, че докладът не може да бъде одобрен и намира за необходимо да извърши 
допълнителни проверки. В такива случаи Договарящият орган може да изиска разяснения, 
поправки или допълнителна информация, които трябва да бъдат представени в срок от 5 
работни дни от получаване на искането от страна на бенефициента. Срокът тече от датата, 



 

на получаване на уведомлението. Бенефициентът има право да подаде възражение в 
рамките на 5 работни дни, придружено с доказателства, срещу решението на Договарящия 
орган за непризнаване на разходите. 

 

 Сроковете от 30 работни дни за извършване на плащанията, предвидени в 
договора, изтичат в деня от нареждането на банковата сметка на Договарящия орган по 
банковата сметка на бенефициента. Договарящият орган има право да спре този срок, като 
уведоми бенефициента, че искането за извършване на плащане е неприемливо поради 
факта, че заявената сума е недължима или поради това, че не са представени подходящи 
разходооправдателни документи, или защото намира за необходимо да предприеме 
допълнителни проверки, вкл. проверки на място, за да се увери, че посочените разходи са 
допустими. Срокът за плащане тече от датата, на която е регистрирано правилно 
съставено искане за извършване на плащане. 

 
 5. Мостово финансиране - По отношение на мостовото финансиране, следва да се 
отбележи, че към момента не съществуват инструменти, които да осигуряват такова 
за проекти, финансирани със средства от Европейския социален фонд. Независимо от 
сравнително по-малкия размер на проектите, следва да се има предвид, че голяма част от 
потенциалните бенефициенти, особено неправителствените организации, не разполагат 
със собствен ресурс, а достъпът им до кредитиране и други форми на външно 
финансиране е силно ограничен, особено в условията на глобална финансова и 
икономическа криза.  

 


