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Допустими бенефициенти:

 Публични органи (министерства, общини, регионални 
структури и др.); 

 Частни търговски организации;

 Частни нетърговски организации (вкл. НПО).



Степен на съ-финансиране

 Стандартни проекти за действие: Макс. 60%, от общите
допустими разходи по проекта:

 Природа и биоразнообразие и климат: макс. 60%;

 Природа и биоразнообразие, при проекти таргетиращи
изключително приоритетни видове и местообитания съгласно
Директивата на ЕК за местообитанията - макс. 75%.

 До 67% когато е насочено към приоритетни и неприоритетни
видове и местообитания

 Преход към чиста енергия до 95%

 Кръгова икономика, отпадъци, въздух, води, почви, шум,
химикали, Нов европейски Баухаус - до 60 %



Индикативен бюджет Част А



Индикативен бюджет

Важно!

Индикативният бюджет се

изготвя в евро, съгласно формулярите
за финансово кандидатстване.

Бюджетът предполага разходи.
В следващия етап, те трябва да бъдат
реално извършени и платени.



Формуляри за финансово заявление 

а1 Разходи за персонал без
доброволци;

а2 Разходи за персонал -
доброволци

B. Разходи за външно възлагане; 

C1. Пътни и дневни разходи

C2. Оборудване, 
Инфраструктура

C3 Други стоки, дейности и 
услуги; 

 D. 1 Финансова подкрепа 
за трети лица

 D2 Разходи за 
придобиване на земя

 Е. Непреки разходи

 Финансов принос

 Недопустими разходи

 Приходи от проекта



Разходи за персонал

 Трудовидоговори(персоналназначенсъс заповедили

еквивалентендокумент)

- Задължителносе изготвяTimesheetс часоваставка;

 Договори по извънтрудовото правоотношение с физически лица (граждански
договори)– резултатитеот тяхнатаработапринадлежатна бенефициента.

- Не е задължително да се изготвя Time sheet с часова ставка. / ако лицето работи
самопо проектаи договоренотовъзнаграждениее самоза работапо проекта/

- Разходи за доброволци - разходите за доброволци могат да бъдат включени в
базата за изчисляване на фиксираната ставка за режийни разходи, с
определенаставказа всякадържава/със следните 2 ограничения:

 Съфинансирането се ограничава до прогнозните допустими разходи, различни
от тези,покриващиработатана доброволците.

 стойността на работата на доброволците е ограничена до 50% от общото
прогнозносъ-финансиране на проекта , включителновноскив натура.



Пътниидневниразходи

 Разходите за пътни, дневни и квартирни - в съответствие с вътрешните правила на
бенефициента и националното законодателство. Индивидуалното командироване на
лица по извънтрудови договори се приема, ако е заложено в подписания
документ/гражданскидоговор/

Външнапомощ

 Неповечеот 30%от общия бюджет,освенако нее одобренодруго;

 Гражданскидоговорис обща сума(без часова ставка);

 Търгс най-добросъотношениекачество - цена.



Разходи за дълготрайни активи

 Инфраструктура;

 Оборудване;

Разходи за земи

 Покупка на земя;

 Наем на земя;

 Еднократни компенсации за права на ползване на земя (за пропуснати 
приходи от промяната на предназначението на земята).



 Разходизаконсумативи

• Материализаексперименти,храназаживотниидр.

• Важно: Не трябва да включват разходи за общи канцеларски материали , които се считат покрити
от непреките разходи.Консумативите са различни от общите консумативи, които попадат под
категорията «Режийни разходи» (телефонни разходи, административно-организационни
разходи за комуникация, фотокопия, офис материали, вода, газ и др.)

 Другиразххди

• Такси за конференции, разходи за одит, банкови такси за координиращия бенефициент, материали за
разпространение, финансова подкрепа за трети страни/считат се за допустими , ако разходът за тази подкрепа е
предвиденвпроектобюджета,описаниобоснован.

•

 Режийниразходи

• Разходизакомуникация,административно-организационни,офисматериали,комуналниразходиидр.;

• Максимално7%отобщитепрекиразходи.

 Финансовиприходи

• Доход,генериранотпродажбанапродуктиотпроекта;

• Приходите могат да бъдат добавени като собствено финансиране, но око бенефициентът ще реализира нетна
печалбаповременапроекта,финансиранетоот ЕСщебъдесъответнонамаленопропорционално.



ДДС

 Признава се само ДДС, който не може да бъде
възстановен от държавата;

 За публични органи: Разходът за ДДС е
недопустим, ако е свързан с дейности/услуги,
извършвани като публични органи.



 Спазваненапринципаза„икономическаизгода“

Планирайтеи разходвайтесредстватас грижатана добърстопанин.

 Важное съотношениетокачество/цена

При търгове и обществени поръчки съблюдавайте за сътношението
цена/качество.

Важно е да знаете:

 Финансовигаранции

Когато се изисква от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства,
съответния бенефициент представя финансова гаранция от банка или
одобрена финансова институция, установена в една от държавите-членки на
ЕС. Стойността на гаранцията е в зависимост от прага на финансиране, в който
попадасъответнотопроектнопредложение.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Повече информация на: 

www.life-bulgaria.bg

http://ec.europa.eu/environment/life/












