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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪК №1 

 

1. Обща информация 

 

№ на доклада 1 

Дата на доклада: 31.05.2013 г. 

Период на докладване (четиримесечие на 

докладване): 
11.02.2013 г.- 30.04.2013 г. 

Име на проекта: 

Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с 

изграждането на капацитет и подобряване на 

ефективността на съдебната система, финансиран 
по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-
2014  

Номер на проекта: NFM-2013-BG14-2 

Номер и дата на договора за безвъзмездна 

финансова помощ: 
93-00-41/20.02.2013 г. 

Наименование на бенефициента: Висш съдебен съвет, ул.”Екзарх Йосиф”12 

Лице за контакт от страна на бенефициента: 

Александра Бръзицова, технически сътрудник на 
проекта, e-mail: a.brazitsova@vss.justice.bg, тел.: 930 
43 33;  

Руслана Вълчева, координатор, е-мейл: 
nfm@vss.justice.bg; тел.:  930 49 43 

 

2. Хронологично описание на извършените дейности/доставки/услуги през 

периода на докладване 

A. През периода на докладване бяха извършени следните дейности по организация и 

управление на проекта:  

 

1.В периода 28 февруари -2 март 2013 г. екипът за управление на проекта (ръководител на 

проекта, координатор, счетоводител, технически сътрудник и правен експерт) взе участие в 

семинар „Представяне на системи за управление и контрол на изпълнението на проектите по 

програмни области 31 и 32 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и съставяне на 

графици за изпълнението на дейностите”, организиран от Министерство на правосъдието в 

качеството му на Програмен оператор по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, 

проведен в гр. Хисар.  

 

На семинара беше направено представяне и бяха коментирани общите условия на 

договорите за изпълнение на проектите, финансовото управление на изпълнението на 

проектите, техническите и финансовите отчети. Коментирани бяха правилата за възлагане на 

обществените поръчки. Представена беше също така и системата за одит и мониторинг. 

Supreme Judicial Council  

Republic of Bulgaria  

 

Висш съдебен съвет  

Република България  
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Министърът на правосъдието направи представяне на целите на програмите в контекста на 

цялостното развитие на съдебната реформа и реформата на системата за изпълнение на 

наказанията. Бенефициентите по програмни области 31 и 32 на НФМ 2009-2014 направиха 

представяне на изпълняваните от тях проекти, включващо: основни цели и резултати по 

проектите, времеви график на предвидените обществени поръчки, ролята на Съвета на 

Европа като партньор по проекта, идеи за дейности насочени към подобряване на 

двустранните отношения с Кралство Норвегия.  

 

2. На 1 април 2013г. бе подписано партньорско споразумение със Съвета на Европа относно 

изпълнението на проекта, като бе договорено Приложение I  (предефиниран проект N. 2 

„Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на 

ефективността на съдебната система” в превод на английски ) към споразумението да бъде 

актуализирано впоследствие, тъй като приложеният вариант отговаря на по-ранен етап от 

подготовката на проекта.  

 

3. В периода 2-5 април 2013 г.  ръководителят и координаторът на проекта участваха в 

учебно посещение в Съвета на Европа, Страсбург, с участието на експерти от звеното за 

управление на програмния оператор по НФМ 2009 – 2014, програмни области  BG 14 и BG 

15 и ръководители и координатори от екипите за управление на проектите.  

Първият ден бе открит с приветствени думи от г-жа Мария Руотанен - директор на дирекция 

„Правосъдие и човешко достойнство”. 

Работата продължи с кратък обзор на изпълнението на Предефинираните проекти по 

сектори, от Наталия Вутова, Татяна Термачич и Таня Ракусич и разясняване ролята на СЕ 

като координатор по проектите. Г-жа Наталия Вутова поясни, че тя ще отговаря за 

изпълнението на всички проекти на координационно ниво, а за всеки отделен проект бе 

посочен координатор, който ще отговаря за подпомагане  организацията и изпълнението на 

дейностите. За проект „Подкрепа на ВСС, свързана с изграждането на капацитет и 

подобряване на ефективността на съдебната система”, изпълняван от ВСС, лицето за контакт 

от страна на СЕ ще бъде г-жа Лилит Денегиян, от отдел „Правосъдие и правно 

сътрудничество” на Главна дирекция „Човешки права и върховенство на закона”. След което 

участниците бяха разделени на групи с участието на съответните координатори от страна на 

СЕ. От страна на ВСС бе проведен разговор с г-жа Наталия Вутова, като отново бе разяснена 

координиращата роля на СЕ, и по-конкретно: подбор на експерти по зададени конкретни 

критерии и задания, организиране на учебни посещения при необходимост, и др.  

Срещите от първия ден продължиха с кратък обзор на Програма HELP от г-н Роберто 

Ривело, италиански съдия, командирован в СЕ, ръководител на програма HELP (Европейска 

програма за обучение на правници в областта на правата на човека), Отдел „Права на човека 

и развитие”, Генерална дирекция за правата на човека и върховенството на закона.  

Програмата продължи с представяне дейността и целите на Европейската комисия за 

ефективност на правосъдието (CEPEJ) от Мария Орешкина.  

По-нататък програмата на учебното посещение продължи с общ преглед на решенията на 

ЕСПЧ относно България, представен от Любов Стойчева, след което бяха проведени 

отделни срещи между ръководителите и координаторите по отделните проекти от българска 

страна и съответните координатори от СЕ, които отговарят за всеки един проект.  

На втория ден от посещението, 4 април 2013 г., програмата на представителите на екипа за 

управление на проекта на ВСС стартира със среща с г-н Майкъл Вишуф, Ръководител на 

Административния отдел на Регистратурата на ЕСПЧ, проведена съвместно с представители 

на екипа на предефинирания проект на ППРБЕСПЧ. От страна на представителите на екипа 

за управление на проекта на ВСС, на срещата бе обсъдено командироването на 9 български 

съдии в Регистратурата на ЕСПЧ в рамките на проект „Подкрепа на ВСС, свързана с 
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изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”.  

Програмата от втория ден продължи с презентацията на г-жа Джоана Бишоп относно 

финансовите правила на СЕ. Бяха представени механизмите на финансов контрол на СЕ, 

като правилата относно разплащанията са одобрени от Комитета на Министрите. Бяха 

разяснени правилата за пътуване на експертите от СЕ (самолетни билети - туристическа 

класа, транспорт с автомобил - по 25 евро цента на километър, пътуване с влак - първа 

класа).   

В рамките на програмата от втория ден бе проведена среща със съдия Здравка Калайджиева 

в сградата на ЕСПЧ. В следобедната програма бе включена презентация на Елени Цецекоу, 

от Екипа на Специалния представител на Генералния секретар по ромските въпроси относно 

правата на ромите в Европа.  

 

4. На 25 април 2013г. (четвъртък) от 10,00 ч. до 13,00 ч. представители на екипа за 

управление на проекта взеха участие в организираното в Националния институт по 

правосъдие (зала 32) от  Програмният оператор  представяне на системите за управление и 

контрол при изпълнението на програмите и проектите по НФМ 2009 – 2014. От страна на 

проекта участие взеха правният експерт - Мартин Величков, счетоводителят на проекта - 

Гинка Георгиева, експерт по изготвянето на анализи и методики на проекта - Красимира 

Василева.  Представени  и коментирани бяха: система за верификация на исканията за 

плащания, система за контрол по възлагане и провеждане на обществени поръчки, система 

за мониторинг и одит, система за предотвратяване, намаляване, установяване, докладване и 

отстраняване на нередности, одитна пътека, система за информация, комуникация и 

публичност.  

5. През отчетния период бяха проведени и редица редовни и извънредни срещи на екипа за 

управление  на проекта. Екипът за управление определи  всяка сряда като ден за провеждане 

на своите редовните заседания. В рамките на редовните заседания на екипа за управление на 

проекта бяха проведени срещи съответно на 05.03.2013 г., 14.03.2013 г., 20.03.2013 г., 

27.03.2013 г., 24.04.2013 г. Извънредни рабони заседания на екипа за управление на проекта 

се състояха на 11.03.2013 г. , 18.03.2013 г., 21.03.2013 г. , 28.03.2013 г., 08.04.2013 г. , 

10.04.2013 г. , 18.04.2013 г., 22.04.2013 г., 23.04.2013 г. в рамките на отчетния период.  

 

 

 

 

Б. Изпълнение на дейностите по проекта:  

  

На 29 април 2013 г. екипът за управление на проекта отправи до програмния оператор 

искане за промяна на бюджета на проекта, срока за изпълнението на проекта и предвидените 

дейности, графиците на изпълнение на дейностите и за провеждане на обществените 

поръчки.  

 

1. През април 2013 г. стартира изпълнението на дейностите в рамките на Цел 2: Повишаване 

на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и 

прилагането на разпоредбите Европейската конвенция за правата на човека и Цел 3: Мрежа 

от съдии, специализирани в областта на човешките права.  

 

В рамките на Дейност 1” - Събиране на кандидатури, оценка и класиране на съдии”  по Цел 
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2: Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със 
спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на 
човека и Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права.  
Изготвена бе „Методология за подбор и оценка на кандидати за провеждане на стаж в 

регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург” за командироване на 

първите трима български съдии в ЕСПЧ за период от една година от 1 юли 2013 г. На 25 

април 2013 г. на интернет страницата на ВСС бе публикувана обява за подбор на 

кандидатури със срок за подаване на заявления до 17 май 2013 г. На 20 май комисията за 

подбор на кандидатите класира по допустимост 16 кандидатури, които след решение на 

Комисия „Международна дейност” на ВСС бяха изпратени на 23 май 2013 г. до ЕСПЧ по 

електронна поща.   

 



5 

 

 

3. Напредък в изпълнение на индикаторите за проекта 

Индикатори за изпълнение* 

Пореден 

№ 
Индикатор 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Стойност в 

началото на 

четиримесечието 

на докладване 

Стойност в края 

на 

четиримесечието 

Стойност 

към датата 

на 

докладване
1
 

Напредък 

реализиран за 

четиримесечието 

на докладване 

(%) 

Общо 

реализиран 

напредък 

към дата на 

докладване 

(%) 

Описание на 

методите  

и средствата 

за  

набиране на  

информация, 

във  

връзка с 

отчитането  

на 

индикаторите 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)=(5)-

(4)/(3)*100 

(8)=(6)/(3)*100 
(9) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

*Приложими към проектите по Програма BG 15 по отношение на строително-монтажни работи.  

 

 

Индикатори за резултат 

Пореде

н № 
Индикатор 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Стойност в 

началото на 

Стойност в края 

на 

Стойност 

към датата 

Напредък 

реализиран за 

Общо 

реализиран 

Описание на 

методите  

                                                 
1
 Стойностите се представят с натрупване 
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четиримесечието 

на докладване 

четиримесечието на 

докладване
2
 

четиримесечието 

на докладване 

(%) 

напредък 

към дата на 

докладване 

(%) 

и средствата за  

набиране на  

информация, 

във  

връзка с 

отчитането  

на 

индикаторите 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)=(5) -

(4)/(3)*100 

(8)=(6)/(3)*100 
(9) 

1 Сравнителе

н анализ на 

законодате

лството на 

държавите-

членки по 

отношение 

на 

електронно

то 

призоваван

е в 

наказателн

ия, 

граждански

я и 

администра

тивния 

процес; 

0 1 0 0 0 0 0 Доклади по 

проекта;  

 

Извършен 

анализ; 

2 Изготвен 

сравнителен 

анализ на 

законодателс

твото в 

страни - 

0 1 0 0 0 0 0 Доклади за 

напредъка по 

проекта;  

 

Изработен 

наръчник; 

                                                                                                                                                                                                                                           
2
 Стойностите се представят с натрупване 
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членки на 

СЕ и 

България 

относно 

електроннот

о 

призоваване; 

3 Изготвен 

проект на 

законодател

ни 

изменения 

във връзка с 

използването 

на 

електронно 

призоваване; 

0 1 0 0 0 0 0 Изготвен проект 

за законодателни 

изменения;  

 

Представяне на 

проектите на 

нормативни 

актове на 

Министерство 

на правосъдието; 

4 Разработена 

система за 

електронно 

призоваване 

в правната 

рамка на 

Гражданско 

процесуални

я кодекс -  

Доставен и 

инсталиран 

хардуер и 

софтуер; 

0 1 0 0 0 0 0 Доклади за 

напредък по 

проекта; 

 

Доставено и 

инсталирано 

оборудване; 

5 Изработен 

наръчник с 

най-добри 

практики, 

обхващащ 

опита на 

държавите-

членки на 

СЕ; 

0 1 0 0 0 0 0 Изработен 

наръчник; 
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6 Създадена 

мрежа за 

обмен на 

информация 

между 

командирова

ните съдии в 

ЕСПЧ и 

техните 

колегии и 

добавяне на 

нова 

функционал

ност на 

Интернет 

страницата 

на Висшия 

съдебен 

съвет. 

Членовете на 

мрежата ще 

станат 

преподавате

ли в 

Национални

я институт 

на 

правосъдиет

о; 

0 1 0 0 0 0 0 Изградена мрежа 

и публикуване 

на Интернет 

страницата на 

ВСС на данни 

относно 

обменяната 

информация, 

зададени 

въпроси, дадени 

отговори и т.н.; 

7 Адресати 

относно 

практиката 

на ЕСПЧ -

Командиров

ането на 9 

български 

съдии в 

ЕСПЧ ще 

има 

0 9 0 0 0 0 0 Регулярни 

доклади от 

командированит

е съдии; 
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мултиплици

ращ ефект 

върху 

мрежата; 

8 Най-добрите 

практики за 

съдии и 

юристи, на 

електронен 

носител, 

събрани и 

анализирани 

по време на 

изпълнениет

о на проекта; 

0 2 0 0 0 0 0 Интервюта и 

въпросници, 

попълнени от 

съдии и 

практикуващи 

юристи, относно 

познания за 

наличните 

материали; 

9 Създаден 

онлайн 

форум на 

Интернет 

страницата 

на ВСС за 

обмен на 

информация 

между 

магистрати; 

0 1 0 0 0 0 0 Онлайн форум 

на Интернет 

страницата на 

ВСС 

10 Организиран

а кръгла 

маса за 

представяне 

на мрежата 

за обмен на 

информация; 

0 1 0 0 0 0 0 Качествена 

оценка 

(интервюта, 

анкети и 

въпросници) 

10а Кръгла маса, 

организиран

а за 

представяне 

предложенит

е 

законодател

0 1 0 0 0 0 0 Качествена 

оценка 

(интервюта, 

анкети и 

въпросници) 
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ни промени 

за въвеждане 

на 

електронно 

призоваване 

в България; 

11 Ясни 

критерии за 

ефективна и 

ефикасна 

оценка на 

магистрати и 

органи на 

съдебна 

власт; 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Съдебна 

статистика е 

достъпно на 

годишните и 

шестмесечна 

база. 

 

 

 

4. План за възлагане на обществени поръчки  /за четиримесечието/* 

Дата на публикуване на 

обявлението 

В случай,  

че не е  

публикув

ано 

В случай,  че е  

публикувано 
Договор  

(номер, вид и описание)
3
 

Очаквана 

дата на 

публикуван

е на 

прогнозата 

за 

предстоящ

ите 

процедури 

Вид на 

процедура

та   

Очакван

а дата 

Дата,  

референция 

Стойност  

на 

договора/о

чаквана 

стойност  

на 

договора 

(лева)  

Дата на 

подписване на  

договора и 

наименование на  

избраната 

фирма/ 

Актуално 

състояние
4 

       

П
о

д
п

и

с
а

н
 

       

                                                 
3
 Посочва се основния договор 

4
 За процедурите в процес на подготовка, посочете подробности във връзка с подготовката на тръжната документация. 
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В
 п

р
о

ц
е

с
 н

а
 

п
о

д
г

о
т

о
в

к
а

 

       

 

*. Съгласно писмо Изх. № 04-00-135-2011 от дата 22.03.2013 г. и Искане за промяна N. 1, Изх. № 04-00-135-2011 от 29.04.2013 г., няма 

предвидени обществени поръчки за отчетния период. 

 

 

 

5. Информация за финансовото изпълнение на проекта по категории разходи 

 

 

 

Проект „Подкрепа за Висшия съдебен 

съвет, свързана с изграждането на 

капацитет и подобряване на 

ефективността на съдебната система” 

Бюджет на 

проекта 

Извършени 

разходи по 

изпълнение

то на 

проекта към 

датата на 

искането 

Извърше

ни 

междинн

и 

плащани

я 

 към 

датата на 

искането 

Общо 

верифицира

ни разходи 

по проекта 

към датата 

на искането 

Разлика между  

бюджета и  

верифицираните  

разходи Общо средства 

по настоящото 

искане 

Остатък по 

бюджета 

№ 

Направление на разходите по 

одобрения бюджет на проекта к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 /к.1-к.4/ к.6 к.7/к.5-к.6/ 
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1.  

Разходи за трудови и други 

възнаграждения на физически 

лица, в т.ч.: 138906,96 0 0 0 138906,96 0 138906,96 

 Ръководител на проекта 
39429,53       39429,53   39429,53 

  Координатор на проекта  
40485,68       40485,68   40485,68 

  Финансов експерт 
13729,93       13729,93   13729,93 

  Правен експерт 
13729,93       13729,93   13729,93 

  Технически сътрудник 13729,93       13729,93   13729,93 

  
Осигурителни вноски за екипа за 

управление на проекта 14.7% 17801,96       17801,96   17801,96 

2.  

Разходи за координация и 

подпомагане на проекта от страна 

на експерти на Съвета на Европа, в 

т.ч.: 82144,86 49286,92 0 0 82144,86 49286,92 32857,94 

  
Плащане по чл.3 от партьорско 

споразумение със Съвета на Европа 82144,86 49286,92                0                    0 82144,86 49286,92 32857,94 

  
-             0 

3. 

Разходи за възнаграждения и 

осигуровки на външни експерти, в 

т.ч.: 231941,88 0 0 0 231941,88 0 231941,88 

  

Разходи за български експерти, 

участващи в изготвянето на анализи 

и методики  117349,8       117349,8   117349,8 
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Осигуровки за хонорари на 

български експерти, участващи в 

изготвянето на анализи и методики 

- 14,7% 17250,42       17250,42   17250,42 

  

Разходи за експерти от страни 

членки на Съвета на Европа, 

участващи в разработването на 

анализи, методики и участия в 

кръгли маси/срещи 97341,66       97341,66   97341,66 

4. 
Пътни разходи, в т.ч.: 59848,4 0 0 0 59848,4 0 59848,4 

  
Самолетни билети за участия в 

учебни посещения 35204,94       35204,94   35204,94 

  
Нощувки на експерти за участия в 

учебни посещения 17798,05       17798,05   17798,05 

  
Дневни на експерти за участия в 

учебни посещения 6845,41       6845,41   6845,41 

5. Придобиване на материални 

дълготрайни активи, в т.ч.: 88012,35 0 0 0 88012,35 0 88012,35 

  

Доставка и инсталиране на хардуер 

и базов софтуер, необходими за 

модернизиране на съществуващите 

системи за управление на делата с 

цел изпращане на електронни 

призовка от самите програми. 88012,35       88012,35   88012,35 

               -         0   0 

6. 
Услуги, в т.ч.: 892836,39 0 0 0 892836,39 0 892836,39 

  
Разработване на сравнителен 

анализ **  93879,84       93879,84   93879,84 
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Изготвяне на проект на 

законодателни изменения по 

отношение на въвеждането на 

електронно призоваване 35204,94       35204,94   35204,94 

  

Обмeн на опит чрез 

командироване на избрани съдии в 

Европейския съд по правата на 

човека  712900,03       712900,03   712900,03 

  Преводачески услуги 39116,6       39116,6   39116,6 

  
Логистика за организиране на 

кръгли маси 11734,98       11734,98   11734,98 

7. Разходи за информация и 

публичност, в т.ч.: 29337,45 0 0 0 29337,45 0 29337,45 

  Разходи за визуализация 29337,45       29337,45   29337,45 

               -         0   0 

8. 
Административни разходи, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

               -         0   0 

               -         0   0 

9. 
Непредвидени разходи, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

               -         0   0 

               -         0   0 

10. Други, в т.ч.: 12298,26 0 0 0 12298,26 0 12298,26 

  Одит 12298,26       12298,26   12298,26 

               -         0   0 

  
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА: 1535326,55 49286,92              0 0 1535326,55 49286,92 1486039,63 
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6. Прогноза за разходите по проекта до приключване на изпълнението (в лева)
 5

 за 2013г. 

 
Първо четиримесечие Второ четиримесечие Трето четиримесечие Категории разходи

6
 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Обща стойност на 

допустимите разходи 

   
49286,92 0,00 43192,33 36885,34 32394,34 32394,34 64352,60 32394,34 35328,09 

Разходи за възнаграждения на 

екипа за управление 
   

    8090 8090 4045 4045 4045 4045 4045 

Разходи за осигуровки        892 892 446 446 446 446 446 

Плащане по чл.3 от 

Партньорско споразумение със 

Съвета на Европа 

   

49286,92                 

Разходи за български експерти, 

участващи в изготвянето на 

анализи и методики  

   

    9497,52 6422,95 6422,95 6422,95 6422,95 6422,95 6422,95 

Осигуровки за хонорари на 

български експерти, участващи 

в изготвянето на анализи и 

методики  

   

    1242,85 944,17 944,17 944,17 944,17 944,17 944,17 

Самолетни билети за участия в 

учебни посещения и 

командированите съдии 

   

  2933,75    11734,98  2933,75 

Нощувки на експерти за 

участия в учебни посещения 
   

            10854,86     

Дневни на експерти за участия 

в учебни посещения 
   

            5456,76     

Обмен на опит чрез 

командироване на избрани 

съдии в Европейския съд по 

правата на човека  

   

    20536,22 20536,22 20536,22 20536,22 20536,22 20536,22 20536,22 

                                                 
5
 Прогнозата се актуализира всяко четиримесечие, като за изтеклия период се представя под формата на отчет. 

6
 Разходите се изброяват подробно съгласно финансовия план на проекта 
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7. Описание на извършени дейности за осигуряване на информация и публичност 

на проекта 

 

1) 11 февруари 2013 г. - Оповестяване подписването на проекта на електронната 

страница на Висшия съдебен съвет посредством публикуването на прессъобщение и 

резюме на проекта.  

 

2) Във връзка с изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2 по Цел 2: Повишаване на 
капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването 
и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и 
Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права.  
На 25 април 2013 г. на интернет страницата на ВСС бе публикувана обява за подбор на 

кандидатури и Методология за подбор и оценка на кандидати за провеждане на стаж в 

Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 

На 10 май 2013 г. в електронното издание „Правен свят” бе публикувана информация 

относно командироването на съдии в Регистратурата на ЕСПЧ с линк към обявата и 

Методологията за подбор и оценка на кандидати за провеждане на стаж в 

Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург на Интернет 

страницата на ВСС. 

 

 

 

8. Отклонения във физическото и финансовото изпълнение на проекта и 

съответно причините за тях 

 

 

На 29 април 2013 г. екипът за управление на проекта отправи до програмния оператор 

искане за промяна на бюджета на проекта, срока за изпълнението на проекта и 

предвидените дейности, графиците на изпълнение на дейностите и за провеждане на 

обществените поръчки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Планирани/ предприети мерки за преодоляване на отклоненията във 

физическото и финансовото изпълнение на проекта  

 

 

Очакван отговор от страна на Програмния оператор относно отправеното искане за 

промяна на бюджета на проекта, срока за изпълнението на проекта и предвидените 

дейности, графиците на изпълнение на дейностите и за провеждане на обществените 

поръчки. 
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10. Списък на проверки на място, одити и инспекции, проведени до датата на 

докладване 

 

Вид на 

проверката/одита 
Обхват 

Период на 

проверката 

Ключови 

констатации/пре

поръки 

Статус на 

изпълнение на 

препоръките 

Проверки от 

бенефициента на 

мястото на изпълнение 

на проекта 

    

     

     

     

     

Проверки на място от 

ПО 

    

     

     

     

     

Проверки на място от 

други лица и 

институции 

    

     

     

     

     

     

Одити/инспекции     

     

     

     

     

     

 

 

11. Нередности 

 

През четиримесечието на докладване не са установени нередности 
 

 

През четиримесечието на докладване са установени нередности, които са 

докладвани по съответния ред 
 

 

 

12. Проблеми от технически, финансов и административен характер през 

четиримесечието на докладване (при наличието на такива), както и  

планирани/предприети мерки за тяхното отстраняване 

Поради настъпването на непредвидени обстоятелства, които налагат корекции в 

бюджета на проекта, срока за изпълнението на проекта и предвидените дейности, 

графиците на изпълнение на дейностите и за провеждане на обществените поръчки на 
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проекта, така че да бъдат постигнати целите, които са поставени, към Програмния 

оператор е отправено Искане за промяна N. 1, Изх. № 04-00-135-2011 от 29.04.2013 г.. 

Съобразяването на бюджета на проекта, неговия срок и графика на дейностите, 

съответно на обществените поръчки с новите обстоятелства ще доведе до по-

ефективното изпълнение на планираните дейности и ще допринесе за реализиране на 

заложените резултати. Към момента на изготвянето на доклада не е получен отговор на 

Искането за промяна, поради което не са стартирани част от предвидените по 

първоначалния график дейности и свързаните с тях обществени поръчки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име Длъжност Подпис Дата 

Изготвили  

Руслана Вълчева  

 

Гинка Георгиева 

Координатор 

 

Счетоводител  

на проекта  

  

31.05.2013г.  

Съгласувал  Мартин Величков  Правен експерт    31.05.2013г.  

Одобрил 

 Галина Карагьозова Член на ВСС и 

Ръководител 

проект  

  

31.05.2013г.  

 


