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Въпроси, свързани с управлението на проекти по секторна 

програма „Леонардо да Винчи” 

 

ДЕЙНОСТ „МОБИЛНОСТ” 
 
Въпрос 1: Нашият чуждестранен партньор е италианска организация. В 
тази връзка, договорът, който ще подпишем с тях, следва ли да е на 
български и италиански или на български и английски? Освен това може ли 
да е изпратен по факс или като сканирано копие? 
 

Отговор 1: Договорът следва да бъде сключен или на италиански или на 
английски език. Това решение е въпрос на договорка между Вас и партньора. 
При отчитане на проекта към ЦРЧР, договорът следва да бъде преведен на 
български език, съгласно Ръководството за бенефициенти за съответната 
селекционна година. Оригиналът на договора следва да се съхранява в 
досието на проекта.   

 
 
Въпрос 2: Възможно ли е културната и педагогическа подготовка да бъде 
проведена от преподавател от училището-бенефициент и да му се 
отпусне хонорар за извършената работа? 
 

Отговор 2: След като имате професионалист в гимназията, може да ползвате 
неговите услуги и той да проведе културната и педагогическата подготовка, 
стига тази подготовка да отговаря на квалификацията му. Чрез граждански 
договор може да му се изплати хонорар. 

 
  
Въпрос 3: Могат ли да бъдат изплатени възнаграждения на членовете на 
екипа по проекта - координатор, технически асистент, счетоводител, от 
перо „Организация на мобилността”? Има ли определени ставки при 
начисляване на тези възнаграждения? 
 

Отговор 3: Директорът на гимназията е длъжен да сформира екип по проекта 
със заповед, в която да са описани задълженията на всеки член. От перо 
„Организация на мобилността” могат да бъдат изплатени възнаграждения на 
всички от екипа. По тази дейност няма определени ставки за възнаграждение 
на персонала, така че размерът им се определя по преценка на директора. 
Възнагражденията следва да бъдат в разумни граници. 
Едно лице може да изпълнява няколко дейности по проекта, но не е 
желателно да получава финансиране по няколко пера за повече от една 
дейност. 

 
 
Въпрос 4: Легитимни ли са разходи за път, направени извън града, посочен 
за място на практиката? 
  

Отговор 4: Легитимните разходи за транспорт покриват: пътуването от 
населеното място, в което се намира изпращащата организация в България 
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до мястото на настаняване в приемащата страна и пътуване от мястото на 
настаняване до мястото на провеждане на практиката (в случаите, когато 
ползвателите са настанени в град „Х”, а практиката са провежда в населено 
място „У”). Следва да се има предвид, че това трябва изрично да е разписано 
в проекта и в Работната програма за провеждане на мобилността.  

 
 

Въпрос 5: Необходимо ли е да събираме три оферти, съгласно 
Ръководството за бенефициенти, при пътуване с автобус по редовна 
линия? 
 

Отговор 5: Не, не е необходимо събиране на три оферти, когато използвате 
редовна линия на автобус. 

 
 

Въпрос 6: Необходимо ли е със заповед на директора/управителя да бъде 
сформирана комисия за подбор на бенефициенти? 
 

Отговор 6: Да, необходимо е директорът/управителят да сформира със 
заповед такава Комисия. 

 
 
Въпрос 7: Необходимо ли е в протокола за избор на крайни ползватели по 
проекта да бъдат упоменати критериите за техния избор? 
  

Отговор 7: С цел по-голяма прозрачност на процедурата за избор на крайни 
ползватели по проекта е желателно в протокола да бъдат описани критериите 
за избор на крайни ползватели. 

 
 
Въпрос 8: Необходимо ли е копието на превода на български език на 
Тристранното споразумение за обучение и качествено провеждане на 
мобилността да бъде подписано от чуждестранния партньор? 
  

Отговор 8: Не е необходима заверка на превода на документите на 
български език от страна на чуждестранния партньор. 

 

 
Въпрос 9: При провеждане на мобилностите по проекта, необходимо ли е 
със заповед на директора/управителя да бъдат командировани  
бенефициентите и какъв размер на дневни могат да получават 
ползвателите по проект  по секторна програма „Леонардо да Винчи”? 
 

Отговор 9: Да, необходимо е Директорът / Управителят да командирова със 
заповед бенефициентите по проекта за предстоящата мобилност. Вариантите 
за дневни, които може да използвате по време на извършването на 
мобилност в партньорска страна по проекта, са следните: 

- Наредба за задгранични командировки - 
http://www.nvu.bg/normativi/nsksch.pdf; 
 - В Ръководството на НА за съответната селекционна година, 
Програма ”Учене през целия живот”, е публикувана таблицата със ставките за 
различните страни. В това ръководство са посочени и легитимните и 
нелегитимни разходи по проекта. Пример за 2010г селекционна година - 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call10/part1_bg.pdf -  
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В командировъчната заповед, издадена от Директора, трябва изрично да е 
посочено кой от гореспоменатите варианти е избран и какъв процент от 
максималните ставки на ЕК ще бъде използван.   

 
Въпрос 10: Колко часа дневно трябва да е работната натовареност на 
учителите по време на мобилността? ? 
 

Отговор 10: Шест астрономически часа. 
 
Въпрос 11: Трябва ли да бъдат застраховани учителите по време на 
мобилността ? 
 

Отговор 11: Да, всеки ползвател, следва да бъде застрахован по време на 
престоя в чужбина. 

 
 

ДЕЙНОСТ „ПАРТНЬОРСТВА” 
 
 
Въпрос 1: Какво следва да се направи, когато някой от партньорите по 
проекта отпадне или се откаже? 
 

Отговор 1: Задължително е да уведомите писмено ЦРЧР за 
отпадането/отказа на дадения партньор. Заложените дейности по проекта на 
отпадналия партньор, следва да бъдат преразпределени  между останалите 
партньори в проекта.  

 
 
Въпрос  2: Може ли да извършим повече от заложените мобилности по 
проекта по дейност “Многостранни партньорства”? 

 
Отговор 2: Задължително е да извършите минималния брой мобилности 
съгласно договора между вашата организация и ЦРЧР, за да бъде успешно 
изпълнен проекта. Похвално ще бъде, ако успеете да изпълните повече от 
заложените мобилности.   

 
 
Въпрос 3: Може ли един и същ ползвател да се повтаря в мобилностите? 

 
Отговор 3: Да, може един и същ ползвател да се повтаря в мобилностите, но 
е желателно да реализират мобилност по-голям кръг от хора, работещи по 
проекта. 

 
Въпрос 4: Приемливи ли ще са разходите за закупуване на видеокамери, 
фотоапарати, компютъри за изпълнение на целите на проекта? 

 
Отговор 4: Не, този вид разходи са неприемливи. 

 
 

 


