
Разходване на средства и отчитане на проекти - въпроси и отговори



Въпроси и отговори относно указания за отчитане на 

проекти и разходване на средства по проекти, 

финансирани от програма „Кризата като 

възможност“ на Столична община

 ВЪПРОС:

Според указанията могат да се

прехвърлят 15% от едно перо в друго. 

Какви са изискванията за промяна на

сумите в редовете на самото перо. 

Има ли възможност за промяна да

сумата в отделен ред, без това да

нарушава крайната сума на перото?

 ОТГОВОР

Сумите между редовете в самото

перо също може да варират до 15%.

Ако обаче се налага по-голяма

промяна трябва да напишете писмо

(по имейл) с обосновка, за да получите

разрешение за промяна в

разходването на бюджета



Въпроси и отговори относно указания за отчитане на 

проекти и разходване на средства попроекти, 

финансирани от програма „Кризата като 

възможност“ на Столична община

 ВЪПРОС:

При заложен в бюджета ъпгрейд на 
вече внедрена система/софтуер няма 
да можем да преговаряме и да
получим различни оферти от
доставчици, защото той е само един и
има фиксирана цена. Предполагаме, 
че това няма да е проблем при
отчитането на проекта, защото това
сме го описали в обосновката му и се
надяваме, че няма да ни постави в
положение на неизпълнение на този
детайл.

 ОТГОВОР

Проверяващите финалните отчети ще
вземат предвид обосновката на разхода, 
и това няма да е неизпълнение на
инструкциите за разходване на
средства.



Въпроси и отговори относно указания за отчитане на 

проекти и разходване на средства по проекти, 

финансирани от програма „Кризата като 

възможност“ на Столична община

 ВЪПРОС:

Разходи до каква сума не изискват 

подаване на 3 оферти?

 ОТГОВОР

Разходи до 5000 лв за стока/услуга не 

изискват представяне на оферти. При 

разходи над 5000 лв бенефициентите 

следва да представят с финалния си 

финансов отчет пазарно проучване на 

цената (минимум 2 оферти от фирми 

или онлайн проучване на цени  чрез 

скрийншот от съответния онлайн 

магазин). 



Въпроси и отговори относно указания за отчитане на 

проекти и разходване на средства по проекти, 

финансирани от програма „Кризата като 

възможност“ на Столична община

 ВЪПРОС:

Има ли възможност да признаете 

разходите, които са отпуснати по 

програмата, а ние да си доплатим 

за по-висок клас оборудване?

 ОТГОВОР

Да, може да закупите по-висок клас 

оборудване от това, което сте 

заложили в бюджета като го съ-

финансирате, ако цената му е по-

висока от заложената в одобрения 

бюджет. Оборудването трябва да от 

същия тип, а не да е различно от това, 

което сте описали в проекта и 

бюджета.



Въпроси и отговори относно указания за отчитане на 

проекти и разходване на средства по проекти, 

финансирани от програма „Кризата като 

възможност“ на Столична община

 ВЪПРОС:

В Указанията за отчитане на проектни 
предложения, т. 6 Всички разходо-
оправдателни документи и плащанията 
за тях трябва да са в  рамките на 
продължителността на проекта, посочен в 
договора. Разходи, извършени  извън 
срока на договора, не се признават! Но в 
проекта са одобрени разходи за 
годишни абонаменти. Какво се случва с 
таксите за абонаментите след края на 
договора? Можем ли да покрием 
таксите за една година?

 ОТГОВОР

Такса за едногодишен абонамент е 
допустим разход,тъй като целим 
устойчивост на организациите и след 
приключване на проекта,  но разходът 
трябва да е направен в рамките на 
договора за безвъзмездно финансиране. 
Т.е. трябва да предплатите таксата и да 
имате счетоводни документи за това.



Въпроси и отговори относно указания за отчитане на 

проекти и разходване на средства по проекти, 

финансирани от програма „Кризата като 

възможност“ на Столична община

 ВЪПРОС:

Одобрените в бюджета разходи за 

хонорари суми брутна или нетна сума 

са?

 ОТГОВОР

Одобрените в бюджета хонорари 

включват възнаграждение, осигуровки 

за работодателя и за служителя. Това 

следва и да отчетете – изплатено 

възнаграждение и платени осигуровки 

и авансов данък.



Въпроси и отговори относно указания за отчитане на 

проекти и разходване на средства по проекти, 

финансирани от програма „Кризата като 

възможност“ на Столична община

 ВЪПРОС:

При посочен модел и марка техника в 

проекта, възможно ли е замяната им в 

рамките на отпуснатата сума с цел 

оптимизиране на функционалността?

 ОТГОВОР

Възможна е замяната на марката и 

модела, но закупената техника трябва 

да има функционалностите , описани 

в проекта и обосновката на бюджета.



Въпроси и отговори относно указания за отчитане на 

проекти и разходване на средства по проекти, 

финансирани от програма „Кризата като 

възможност“ на Столична община

 ВЪПРОС:

Възможна ли е замяна на един вид 
техника с друг? Т.е. ако сме заложили 
закупуване на 3бр. фото обектива, 
възможно ли е да закупим 2 бр., а със 
оставащата сума да закупим друг вид 
техника, като стативи за камерите, малко 
по-скъпи апарати или др.? Т.е. цялата 
отпусната сума ще се разходи за 
техника, но възможно ли е да има леки 
разминавания в бройки и модели /за 
моделите вече отговорихте/?

 ОТГОВОР

Одобреният бюджет е част от договора за 
безвъзмездно финансиране. Промяната 
в описаните разходи е възможна след 
изпращане на подробна обосновка и 
получаване на разрешение от (защо това 
се налага и как ще допринесе за 
успешното изпълнение на проекта) 
Управляващия орган на програмата. 
Обосновката за промяната трябва да 
бъде изпратена на имейла 
programakv@sofia-da.eu,

mailto:programakv@sofia-da.eu

