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Фондация „Глобални библиотеки - България” 
 

Конкурс за проекти – 2015 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 
 

Договор РД-00-249/08.12.2014 между Министерство на културата и ФГББ 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РАЗХОДВАНЕ И 

ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО КОНКУРСА  

 

 

1. Общи положения.   

 

Този правилник е неразделна част от Договора за предоставяне на безвъзмездно финансиране 

в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.   

Предоставените финансови средства се разходват единствено за постигане на целите и 

изпълнение на дейностите, определени в съответното ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и БЮДЖЕТ. 

Управлението на средствата се извършва съгласно разпоредбите на действащото българско 

законодателство и настоящия правилник. 

Общата сума по всеки проект се превежда по сметките на бенефициента, еднократно, в седем 

дневен срок от подписването на договора.  

В рамките на одобрения общ проектен бюджет (средства от ФГББ и съфинансиране) се допуска 

до 20% преразход по една категория за сметка на друга, както и до 20% преразход по едно 

перо за сметка на друго, в рамките на дадена категория. 

Всичко промени в планираните разходи се съгласуват предварително с екипа на ФГББ.  

Не се допуска покриването на разходи, планирани да бъдат поети от договореното 

съфинансиране, със средства, спестени от финансирането по линия на конкурса. 

Комисията за одобрение на проектите може да изиска от кандидата пояснения или корекция 

на предложения бюджет. В тези случаи кандидатът подава ревизиран Формуляр 2 – Бюджет в 

определения от ФГББ срок.  
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2. Отчет на проекта.    

 
След приключването на проекта следва да се представи финансов и съдържателен отчет. Двата 
отчета се подписват и подпечатват от официалния представител на водещата организация и се 
изпращат в офиса на ФГББ в срок до 10 ноември 2015 г.  
 
Съдържателният отчет съдържа детайлна информация за постигнатите резултати и по всяка от 
дейностите в рамките на проекта. Част от съдържателния отчет са снимки, протоколи, списъци 
с  участници в събития и др.  
 
Финансовият отчет представлява опис на всички финансово-счетоводни документи, касаещи 
плащанията в рамките на бюджетните пера. Неразделна част от финансовия отчет са копия на 
описаните финансово-счетоводни документи.  
 
 

Допустими финансово-счетоводни документи са: 

- фактури за направените разходи с прикрепени фискален бон или платежно нареждане;  

- ведомости(и) за изплащане на пътни разходи, включително с личен автомобил, без да 
се прилагат билети, разчети, командировъчни заповеди и т.н.; 

-  сметки за изплатени суми или копие от ведомост за заплати, а при необходимост и 
платежни нареждания, за направени плащания и изплатени хонорари;  

 
 
Съдържателният и финансов отчет на проекта се проверява и одобрява от Фондация „Глобални 
библиотеки – България”. ФГББ изпраща писмено становище за отчета до всяка водеща 
организация.  
 

 

 

Неизразходваните по договора суми следва да се възстановят на ФГББ по банков път в 

седемдневен срок след одобрението на финансовия и съдържателен отчет.  


