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Съхраняване на документация. 



 Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1303/2013 през програмен 

период 2014 – 2020 година държавите-членки, управляващи средства от 

Структурните фондове на ЕС, следва да осигурят възможност за 

бенефициентите да се отчитат електронно. В тази връзка бе разработена 

настоящата Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 

2020); 

 чрез този модул бенефициентите имат възможност да управляват своите 

договори, да се отчитат електронно и да осъществяват комуникация с 

управляващия орган на съответната оперативна програма; 

 Най-общо потребителите на системата са два вида – Ръководител проект и 

всички други експерти, които го подпомагат. Именно затова и достъпът до 

системата се осъществява по два различни начина: 

 



 Вход с парола 

Този достъп се осъществява с помощта на потребителско име и парола и е предназначен само за 

Ръководителя на проекта от страна на бенефициента. Правата се предоставят от управляващия 

орган на съответната оперативна програма, по която се финансира договорът. 

От този профил Ръководителят на проекта от страна на бенефициента има възможност да 

управлява проекта, да извършва електронна комуникация с управляващия орган, да предоставя 

права за достъп на експертите, подпомагащи го в отчитането. 



 Вход с код за достъп 

Този достъп е предназначен за експертите, подпомагащи Ръководителя на проекта в отчитането 

и се осъществява с помощта на потребителско име, номер на договор и код за достъп. Права до 

различните документи се създават и управляват от Ръководителя на проекта. 

С този достъп, според предоставените му права, съответният експерт има възможност да 

разглежда договора и неговите изменения, да следи комуникацията с управляващия орган, да 

въвежда, редактира и чете различните отчетни документи. 



Ръководител проект 

Ръководителят проект е лице, упълномощено от 

бенефициента при изпълнението на проекта да комуникира 

от негово име със съответния управляващ орган и да 

управлява договора, включително и да изпраща всички 

отчетни документи и искания за плащания. 

Профилът на Ръководителя проект се създава и управлява от 

съответния Управляващ орган по ОП, по която е сключен 

договорът за БФП. Достъпът се осъществява чрез 

потребителско име (имейл адрес) и парола, избрана от самия 

потребител. Всеки Ръководител проект може да има и 

управлява в профила си повече от един проект. 

 



 Експерт, подпомагащ Ръководител проект 

Този потребител е лице, което има права за писане и/или четене по 

различни отчетни документи на проекта. Правата на този вид 

потребител се създават и управляват от Ръководителя проект по 

договора за БФП от страна на бенефициента. Правата могат да са 

съответно само за четене или и за четене, и за редактиране на ниво 

отчетен документ (технически отчет, финансов отчет, искане за 

плащане и т.н.). Достъпът се осъществява с помощта на 

потребителско име (имейл адрес), номер на договор и код за достъп. 

Профилът с код за достъп е предназначен само за един договор, т.е. 

ако сте експерт, подпомагащ Ръководител проект и работите по 2 

различни договора, ще влизате в системата с два различни кода за 

достъп. 



 Договори за БФП 

 Ако сте потребител с роля Ръководител проект, от менюто 

договори имате достъп до съответния договор. Ако имате повече 

от един проект, системата Ви дава възможност да изберете 

желания договор, а ако имате само един проект, системата 

директно Ви отваря договора за БФП. 

От това меню имате пълен достъп до договора, всички негови 

редакции, възможност за въвеждане на данни в отчетните документи, 

преглед и одобрение на данни, въведени от Ваш експерт, подпомагащ 

дейността Ви (достъп с код), имате възможност да изпратите пакет 

отчетни документи, както и да осъществите електронна 

кореспонденция с Вашия УО. 

 



Ако сте Експерт, подпомагащ Ръководител проект, според 

правата Ви, зададени от Ръководителя проект, имате 

възможност да виждате или да не виждате договора за БФП и 

всички негови редакции, както и осъществената по проекта 

кореспонденция с УО. Също така според тези права имате 

възможност да виждате, въвеждате и редактирате различни 

отчетни документи (технически отчет, финансов отчет, 

искане за плащане и др.). Нямате възможност да изпращате 

пакет отчетни документи и да осъществявате кореспонденция 

по проекта с УО, тези функции са достъпни и се изпълняват 

единствено от Ръководителя на проекта. 

 



 Въвеждане на данни и изпращане на пакет отчетни документи 

 Ако сте потребител с роля Ръководител проект, от менюто договори, 

подменю „Отчетни документи“ имате възможност да създавате нов пакет 

отчетни документи, да въвеждате данни по различните документи, да 

преглеждате данни, въведени от потребителите с роля Експерт, 

подпомагащ Ръководител проект, да осъществявате електронна 

комуникация с УО, както и накрая да изпращате финализирания пакет 

отчетни документи. 

 Ако сте Експерт, подпомагащ Ръководител проект, според правата Ви, 

зададени от Ръководителя проект, имате възможност да виждате или да не 

виждате различни отчетни документи, също така според правата Ви имате 

възможност да въвеждате и редактирате данни по различни отчетни 

документи. Нямате възможност да изпращате пакет отчетни документи 

към УО, тази функция се изпълнява единствено от потребителя с роля 

Ръководител проект. 



 Кореспонденция с управляващ орган 

 Ако сте потребител с роля Ръководител проект, от менюто договори, 

подменю „Кореспонденция“ имате възможност да създавате ново 

съобщение към УО, да го запишете в чернова и да го изпратите веднага 

след създаването и запазването му или в по-късен момент. Също така 

имате възможност да виждате изпратените от УО съобщения към Вас, да 

им отговаряте, както и да преглеждате цялата история на 

кореспонденцията (входяща/изходяща), подредена в хронологичен ред. 

 Ако сте Експерт, подпомагащ Ръководител проект, според правата Ви, 

зададени от Ръководителя проект, имате възможност да виждате или да не 

виждате менюто „Кореспонденция“, както и да преглеждате цялата 

история на кореспонденцията (входяща/изходяща), подредена в 

хронологичен ред. 



 Управление на потребители с роля Експерт, подпомагащ Ръководител 

проект 

Менюто „Управление на потребители“ е достъпно само за потребители с 

роля Ръководител проект. От тук Ръководителят на проекта има възможност 

да създава нови потребители с достъп с код, както и да задава съответните 

им права до различните функционалности на системата и документи в нея. 

 При използването на системата трябва да обърнете внимание на 

няколко важни неща: 

1. Използвайте своя собствен профил и не го предоставяйте на други 

потребители; 

2. По време на редакция на формуляр периодично записвайте своите 

промени; 



Всеки бенефициент е длъжен да се запознае с Ръководството за отчитане на проекти в 

ИСУН, което съдържа следните раздели: 

 1. Въведение  

 2. Вход в системата  

 2.1. Вход с парола 

 2.2. Вход с код за достъп  

 2.3. Изход от системата  

 3. Управление на асоциирани към договор профили  

 3.1. Създаване на код за достъп 

 3.1.1. Създаване на нов потребител и генериране на код за достъп  

 3.1.2. Промяна на правата на съществуващ потребителски профил 

 3.2. Деактивиране на код за достъп 

 3.3. Активиране на код за достъп. 



 4. Преглед на досие на договор/заповед за БФП с код за достъп 



 5. Въвеждане на процедура за избор на изпълнител или сключен договор за 

изпълнение на проектна дейност/ 



 6. Въвеждане на пакет тръжна документация за поръчка за външно възлагане в 

секция „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ 











 7 Преглед на тръжни процедури и получаване на оферти по процедури за външно 

възлагане 



 8 Въвеждане на детайли за План за разходване на средства  



 9 Регистриране на пакет отчетни документи  

 9.1. Въвеждане на Технически отчет към пакет отчетни документи  

 9.2. Въвеждане на Финансов отчет към пакет отчетни документи  

 9.3. Въвеждане на Искане за плащане към пакет отчетни документи 

 9.4. Изпращане на пакет отчетни документ  

 9.5. Коригиране на върнати от УО документи  





 9.1. Въвеждане на Технически отчет към пакет отчетни документи  









 9.2. Въвеждане на Финансов отчет към пакет отчетни документи  



 10. Кореспонденция с УО 



 11 Комуникация със Сертифициращия орган и Одитния орган 





Всеки кандидат трябва да включи в секция 8 във Формуляра за 

кандидатстване всички или тези от индикаторите, които ще постигне с 

изпълнението на конкретния проект. 

Всеки индикатор с целева стойност в брой или лева, включен в проектното 

предложение трябва да бъде количествено определен, с положителна целева 

стойност, различна от “0”.  

За индикатори с целева стойност в процент, в секция 8 във Формуляра за 

кандидатстване, кандидатите следва да отбележат „Да“ или „Не“ в 

зависимост от това дали проектното предложение допринася за постигането 

на конкретния индикатор. 

Стойността на индикаторите в процент ще се измерва от МИГ в края на 

изпълнението на Стратегията за ВОМР. 

Заложените индикатори трябва да съответстват на описанието на 

включените в проекта дейности и кореспондиращите им разходи.  

 



Контакти: 

 

СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ 

Адрес: общ. Марица, с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5 

 

E-mail: leader_maritsa@abv.bg 

Oфициален сайт: www.leader-maritsa.eu 

 

Фейсбук страница: Местна инициативна група - Община Марица 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


