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ПАРТНЬОРСТВО И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО
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Създаване на партньорството

Партньорството трябва да бъде демонстрирано по време на целия проект. 
Партньорството трябва да бъде създадено от партньори от двете страни на 
трансграничния регион.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
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Критерии за сътрудничество

Съвместно разработване – проектът трябва да е създаден в
тясно сътрудничество между партньорите от двете страни на
границата;

Съвместно изпълнение – дейностите трябва бъдат изпълнени
и координирани от всички партньори от двете страни на
границата;

Съвместен екип – проектът не трябва да дублира функции от
двете страни на границата;

Съвместно финансиране – съвместен бюджет по проекта
разпределен между партньорите съгласно предвидените
дейности.
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Всеки партньор е длъжен да: 
• изпълнява своите задължения произтичащи от документите, регулиращи 

изпълнението на Програмата;
• предприема всички действия, които са необходими за навременното и  

цялостно изпълнение на своята част от проекта;
• предприема всички необходими действия, за да позволи на Водещия

партньор да изпълни задълженията си , заложени в Договора за субсидия.

Партньорът е напълно и единствено отговорен за изпълнението на своите 
задачи. 

Всеки партньор има право да: 
• получи субсидия от Програмата чрез Водещия партньор; 
• отчита напредъка по проекта, относим към дейностите, предвидени за

изпълнение от негова страна;
• има отделно счетоводство за изпълнението на проекта, по начин

осигуряващ проследимост на транзакциите.

Отговорност на партньорите
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Допустимост на кандидатите

Подробна информация – т. 2.5.1 „Общи критерии за допустимост на кандидатите
(Водещ партньор и партньори)” от Насоките за кандидатстване

• Юридически създадени организации съгласно националното законодателство на 
държавата, на чиято територия са разположени;

• Регистрирани в допустимия трансграничен регион между България и Сърбия;
• Организации, които не генерират печалба;
• Пряко отговорни за подготовката и управлението на дейностите по проекта, 

и които не действат като посредник.

Примери: 
• всички нива на регионални/местни власти; 
• неправителствени организации; 
• регионални туристически организации; 
• образователни/обучителни центрове/институции; 
• структури на гражданското общество; 
• читалища и др.
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Изключения от правилата за 
допустимост

• Български или сръбски национални/регионални публични власти,
чиято сфера на компетентност, въз основа на акта за създаването им,
покрива допустимата област на Програмата.

• Регионални структури/клонове на местни/регионални/национални
власти, които не са самостоятелни юридически лица, могат да
участват като партньори посредством своята централна организация.

• Кандидати, разположени извън допустимия трансграничен регион,
при условие, че предвидените в проекта дейности са в полза за
програмната област. Такива юридически лица, следва да са
регистрирани на територията на България и Сърбия.
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Подробна информация – т. 2.5.1 „Общи критерии за допустимост на кандидатите
(Водещ партньор и Партньори)“ от Насоките за кандидатстване

Търговски 
дружества/компании

Организации, които не са 
регистрирани в трансграничния 

регион (извън изключенията)

Други организации 
генериращи печалба

Организации, 
основани на идеология

Регионални структури и клонове 
на организации, които не са 

публични власти

Политически партии

Недопустими партньори
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Принцип на Водещия партньор

Водещият партньор е отговорен за:

• Определянето на взаимоотношенията с партньорите;
• Подаването на проектното предложение;
• Подписването на договора за субсидия за изпълнението на проекта;
• Осигуряването на изпълнението на всички дейности;
• Превеждане на плащания към партньорите;
• Потвърждаването, че представените от партньорите разходи са били платени за

целта на изпълнение на проекта и кореспондират с дейностите по проекта;
• Проверката дали всички разходи представени за възстановяване са верифицирани;
• Събирането и проверяването на информация от партньори и изпращането на

доклади за напредъка;
• Уведомяването на Управляващия орган/Съвместния секретариат за изменения.
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Ограничения за партньорството

• Не повече от 5 проектни партньори, включително Водещия партньор;
• Участие в не повече от 2 проектни предложения като партньор;
• Проектен партньор може да бъде Водещ партньор само по 1 проект;
• Необходимо е Водещият партньор да е юридически регистриран най-

малко 1 година преди подаването на проектното предложение.
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Фактори за ефективно партньорство

• Желание и способност за работа в партньорство;
• Ясно разбиране на същността на партньорството;
• Компетентност и устойчивост;
• Изграждане на взаимно доверие;
• Ясно определяне на конкретните ползи за всеки партньор и 

ползите за партньорството;
• Внимателно разпределяне на дейностите и отговорностите в 

съответствие с управляваните от всеки партньор средства;
• Фокус върху качество и резултат, а не върху количество; 
• Фокус върху процеса на взаимодействие.
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Полезни съвети за партньорството

• Задълбочено изследване и планиране преди подаване на проекта;
• Внимание при създаването на партньорство – предварителни срещи преди подписването на

партньорското споразумение, събиране на информация относно мотивацията, интересите,
знанията, способностите, очакванията, културни и социални аспекти на партньорите;

• Ефективен обмен на информация – онлайн базираните средства за комуникация предоставят
точна и навременна информация към всички проектни партньори – разнообразни облачни
платформи за обмен;

• Създаване на структура на партньорството, първоначално разпределение на функции и роли;
• Не е приемливо един партньор, обикновено Водещият партньор, да извърши цялата работа. 

Всички партньори трябва активно да бъдат включени в изпълнението на проекта;
• В случай че проектен партньор от едната страна на границата разработва самостоятелно 

цялата концепция по проекта, има риск от планиране на дейности, които не са допустими 
съгласно националното законодателство на партниращата държава. 
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Благодаря Ви за 
вниманието!


