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І. Въведение
Вътрешните правила, регламентиращи начините за съхранение и архивиране на документите
във връзка с изпълнението на договори по програми на ЕС и ЕИП разглеждат:
• Правилата на водене на Одитната пътека;
• Съществуващите процедури и отговорните лица по Одитната пътека;
• Какви документи и бази данни се създават и кой е отговорен за това;
• Какви системи за управление и контрол на потоците от финансови данни и друга
информация съществуват, лицата, отговорни за тяхната проверка и начина за
представяне на резултатите;
• Кои са органите и лицата, осъществяващи контрола, как се докладват резултатите от
извършения контрол и каква е неговата ефективност;
• Правилата на водене на документооборота и на деловодната система на Община
Стамболово.
Раздел II.
Вътрешните правила, регламентиращи начините за съхранение и архивиране на
документите разглеждат:
Съгласно клаузите отразени в XVIII НЕРЕДНОСТИ в Договора подписан между Община
Стамболово и УО на Програми на ЕС и ЕИП, Бенефициентът, в случая Община Стамболово е
длъжен да съхранява документите във връзка с управлението и изпълнението на проектите
финансирани чрез Програми на ЕС и ЕИП, по реда и в сроковете посочени в Указанията на
Програмите на ЕС и ЕИП. На тази база е разработен Раздел II от Вътрешните правила, който
регламентира правилата и начините за съхранение и архивиране на документите свързани с
реализацията на проекта.
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Съхранението на документите по договора за безвъзмездна финансова помощ има за цел
установяване на адекватна Одитна пътека, съгласно изискванията на Регламент (EO)
№ 1083(2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за
Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна
на Регламент (EO) № 1260(1999 (Регламент № 1083(2006) и Регламент (EO) № 1828(2006 на
Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент
(ЕО) №1083(2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент
1080(2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално
развитие (Регламент № 1828(2006).
Одитната пътека е съвкупност от писмени процедури, които трябва да са формулирани по
такъв начин, че да позволят проследяване на всеки документ, действие, процес в
организацията, като описват точно кой, какво, как и кога извършва, с каква цел и какъв
акт/документ се създава в резултат на това.
Изграждането на Одитна пътека е необходимо:
Ø за да се осигури прозрачност и да се дадат разумни гаранции за законосъобразното,
ефикасно, ефективно и икономично управление;
Ø за да се осигури проследяване на процесите в организацията до крайния потребител и
обратно (подход отгоре надолу и отдолу нагоре);
Ø за да се проследи разделението на функциите по управление, контрол, плащане и
осчетоводяване в рамките на съответната организация;
Ø за да се оцени адекватността и ефективността на системите за управление и контрол;
Ø за да се определят възможните рискови фактори в организацията.
Одитната пътека посочва:
Ø какви процедури съществуват и кои са отговорните лица;
Ø какви документи и бази данни се създават и кой е отговорен за това;
Ø какви системи за управление и контрол на потоците от финансови данни и друга
информация съществуват, лицата, отговорни за тяхната проверка и начина за
представяне на резултатите;
Ø кои са органите и лицата, осъществяващи контрола, как се докладват резултатите от
извършения контрол и каква е неговата ефективност.
Одитната пътека се осигурява чрез правилата на водене на:
Ø инструкцията за документооборота и деловодната система на общината;
Ø архива на бенефициента, който се създава и поддържа съгласно настоящите Указания и
чрез воденето на регистър на архива на общината по Програми на ЕС и ЕИП, съгласно
представения по-долу образец (Образец № 2).
Съхранението на документите представлява и един от методите за предотвратяване на
нередности по оперативните програми.
1. Документи, подлежащи на съхранение от Община Стамболово
Документите във връзка с изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ, които
задължително подлежат на съхранение от Община Стамболово, са изброени в следващата
таблица:
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Таблица № 1 – Документи, които подлежат на съхранение в архива на Община
Стамболово
Вид документ

Оригинал(копие

Заповеди за определяне на служител (служители, отговорни за Оригинал
докладването и администрирането на нередности и измами и сигнали за
нередности и измами по проекта (проектите, финансирани чрез Програми
на ЕС и ЕИП
Уведомления по чл. 29, ал. 2 и ( или по чл. 29, ал. 3 от ПМС № 121(2007 г.

Оригинал

Уведомления по чл. 29, ал. 4 от ПМС № 121(2007 г.

Оригинал

Уведомления по чл. 32, ал. 5, т. 2 от ПМС № 121(2007 г.
Уведомления за Решения на ЕК за "големите" проекти и кореспонденция Оригинал
към него
Договори за безвъзмездна финансова помощ, включително приложения Оригинал
към договорите, както и допълнителни споразумения към тях
Искания на средства на ниво проект, заедно с всички документи, Оригинал
съпътстващи исканията за средства
Доклади за верификация на ниво проект

Оригинал

Доклади от проверки на място на ниво проект

копие

Месечни и тримесечни доклади за напредък на ниво проект

копие

Годишни доклади за напредък и окончателни доклади за изпълнение на копие
ниво проект
Удостоверения за направено плащане (банкови извлечения

Оригинал

Фактури и други разходооправдателни документи, както и документи с Оригинал
еквивалентна доказателствена стойност
Кореспонденция във връзка с изпълнението на договора за безвъзмездна Оригинал
финансова помощ
Доказателствени материали от изпълнението на мерките за информация и Оригинал
публичност на ниво проект
Публикации на обявления за обществена поръчка в „Държавен вестник” и Оригинал
в други средства за масово осведомяване – ако има такава
Документации за участие в процедури за възлагане на обществени Оригинал
поръчки
Постъпили заявления (оферти за участие в процедури за възлагане на Оригинал
обществени поръчки
Заповеди за назначаване на комисии за отварянето, разглеждането, Оригинал
оценяването и класирането на офертите
Декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки от членовете на Оригинал
комисиите
Протоколи на комисиите за разглеждане, оценяване и класиране на Оригинал
офертите
Решения за определяне на изпълнители

Оригинал

Решения за прекратяване на процедури

Оригинал
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Съпроводителни писма до кандидатите, с които са им изпратени копия от Оригинал
решението за определяне на изпълнител( уведомителни писма до
кандидатите за прекратяване на процедурата
Други документи, свързани с провеждането на процедурите

Оригинал

Договори за възлагане на обществени поръчки

Оригинал

Друга документация, свързана с изпълнението на договорите

Оригинал

Уведомления за Решения на ЕК за разрешаване на държавна помощ

Оригинал

Отговори(становища по искания на ЕК за представяне на Оригинал
информация(документи във връзка с нотифицирани държавни помощи
Кореспонденция във връзка с държавните помощи

Оригинал

Декларации от служителите на Бенефициента, участващи в управлението Оригинал
и(или изпълнението на проект, съфинансиран от Програми на ЕС и ЕИП,
че са запознати с определението за нередност и измама
Декларации за наличие ( липса на регистрирани фирми, подаващи Оригинал
невярна и(или подвеждаща информация
Извадки от Регистъра на фирмите, предоставящи невярна и(или Оригинал
подвеждаща информация на ниво Бенефициент, ако такива са подавани
със съответните декларации
Копия от одиторски доклади, касаещи нередностите като цяло на ниво Оригинал
Бенефициент
Други документи, свързани с процеса на администриране и докладване на Оригинал
нередности и измами като цяло на ниво Бенефициент, а не свързани с
конкретна нередност
Доклади за извършени нередности по проект, финансиран от Програми на Оригинал
ЕС и ЕИП
Контролни листа към доклади за извършени нередности по проект, Оригинал
финансиран от Програми на ЕС и ЕИП
Декларации за липса на нередности по проект(и), финансиран(и) от Оригинал
Програми на ЕС и ЕИП
Контролни листа към декларации за липса на нередности по проект(и), Оригинал
финансиран(и) от Програми на ЕС и ЕИП
Уведомителни писма за осчетоводени нередности

Оригинал

Уведомителни писмо за осчетоводени върнати суми по нередности

Оригинал

Документация по разследването на съответната нередност на ниво Оригинал
Бенефициент
Кореспонденция на бенефициента във връзка със случая на нередност, Оригинал
включваща: изпратени и получени уведомления/писма, съответните
отговори и други документи
Копия от одиторски доклади, касаещи съответната нередност на ниво Оригинал
Бенефициент
Информация, свързана със съдебни дела и други административни Оригинал
процедури, касаещи съответната нередност на ниво Бенефициент
Регистър за нередности на Бенефициента

Оригинал
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Регистър на фирмите, подаващи невярна и/или подвеждаща информация Оригинал
на ниво Бенефициент
Регистър на всички получени сигнали( подозрения за нередности и Оригинал
измами по Програми на ЕС и ЕИП на ниво Бенефициент

2. Текущо съхранение на документи в оперативен архив на Община Стамболово
Документите, свързани с управлението и изпълнението на проекта или проектите,
финансирани чрез програми на ЕС и ЕИП, се съхраняват текущо, съгласно вътрешните
правила на Община Стамболово за организацията на деловодната дейност и
документооборота и чрез поддържане на списък на документите, съхранявани от Община
Стамболово. Списъкът на документи по ОПОС, съхранявани от Община Стамболово се
създава съгласно приложения по-долу образец (Образец № 1 - Списъкът на документи,
съхранявани от Община Стамболово).
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СПИСЪК СЪС ДОКУМЕНТИТЕ, СЪХРАНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
№

Местонахождение на
документа

Вид документ

Подвид
документ

Оригинал/Копие

Относно

Забележки

(Дирекция/Отдел на
Бенефициента)
1.
2.
3.
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Документите от оперативния архив, след приключване на съответната дейност/договор
се предават на служителите, отговорни за архива на бенефициента и се завеждат от тях
в регистъра на архива на Община Стамболово. Регистърът на архива на Община
Стамболово се създава по образец, съгласно приложения в настоящите Указания
(Образец № 2). Тези документи се архивират и съхраняват, съгласно Указанията, от
служителите, отговорни за архива на Община Стамболово.
2. Архив на Община Стамболово
Община Стамболово задължително поддържа собствен архив на документите, изброени
в посочената по-горе Таблица № 1.
Документите, свързани с проекта (проектите, финансирани чрез Програми на ЕС и
ЕИП, регистрирани с определено наименование ( регистрационен номер и постъпили в
архива за продължителен период на съхранение, съставляват документалния фонд на
Община Стамболово.
Обособените физически документи по проекта (проектите, финансирани чрез Програми
на ЕС и ЕИП се съхраняват на функционален принцип в досиета, подредени по групи, в
класьори и папки.
Задължително се запазва в архив екземплярът на водещото структурно звено в
оригинал, съгласно Таблица № 1. При наличие на копие от документ, оригиналът не се
предоставя за ползване.
Документите на хартиен носител се съхраняват в оригинал или заверено копие “Вярно
с оригинала” от лицето,
отговарящо за архивирането на документите и тяхното
съхранение.
Документите в електронен формат задължително са придружени с електронен подпис,
съгласно правилата за приемането и издаването на електронни документи.
3. Служител, отговорен за поддържането на архива на Община Стамболово
За архива на Община Стамболово се определя отговорен служител и съответно негов
заместник, които извършват регистрацията на постъпилите документи, организират
съхранението на документите и предоставят документите при поискване от
оторизирани лица или след разрешение от ръководителя на бенефициента.
Отговорните служители за архива на бенефициента са определят с вътрешен акт,
издаден от ръководителя на бенефициента.
Гореспоменатите служители отговарят за целостта на архива и следят за навременното
връщане на взетите документи.
Служителят, отговорен за архива на бенефициента спазва следните административни
правила за работа с архива:
Ø служителят, отговорен за архива на Община Стамболово води съответно следните
регистри:
•

регистър на архива на бенефициента по Програми на ЕС и ЕИП, който се
създава по образец, представен в настоящите Указания (Образец № 2);

•

регистър на движението на документите от архива на Бенефициента, който
се създава по образец представен в настоящите Указания (Образец № 3);
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Ø служителят, отговорен за архива следи документите да се използват в рамките на
работния ден или в рамките на разрешения от съответния ръководител срок;
Ø служителят, отговорен за архива следи за всеки отделен документ данните за
номера и описанието на документа, имената и длъжността на ползвателя и датата
на вземане ( предаване на документа да бъдат записвани в регистър на
движението на документите от архива на бенефициента;
Ø служителят, отговорен за архива предава на ползвателя документите с приемопредавателен протокол, който се съставя и подписва в два екземпляра;
Ø служителят, отговорен за архива приема от ползвателя документа в архива с
приемо-предавателен протокол, който се съставя и подписва в два екземпляра;
Ø служителят, отговорен за архива съхранява приемо-предавателните протоколи за
срока на запазване в архива на съответния документ.
При прекратяване на трудовото си или служебно правоотношение служителите,
отговорни за архива, те са задължени да предадат с приемо-предавателен протокол
всички документи на прекия си ръководител или на определен от него служител,
съгласно чл. 76 от Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ).
Като цяло процедурата за архивиране, която следва да се спазва от служителя,
отговорен за архивирането е показана на следващата схема:

Схема № 2 – Процедура за архивиране

Служители на УО / МЗ /
Бенефициента предават
документите на служителя,
отговорен за архива

Служителя
т,
отговорен
за архива
приема
документи
те с
Приемо –
предавател
ен
протокол

Проверява за
липсващи досиета и
документи след всеки
ползвател

Проверява документите за окомплектованост
(когато се предава повече от 1 документ или
когато се предава документ с приложения)

Регистрира документите

Оформя досието, попълва го с прилежащите му
документи и попълва етикета
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Подрежда досиетата по област, процедура / проект, вид,
номер, като спазва реда на досиетата

Служителят отговорен
за архива допълва
други документи,
които другите
служители му се
предават по-късно по
надлежния ред, но
които са към вече
оформеното досие
4. Период на съхранение на документите в архива на бенефициента
Всички документи, съпътстващи изпълнението на проектите, финансирани чрез
Програми на ЕС и ЕИП се съхраняват както следва:
Ø за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Програми на
ЕС и ЕИП, т.е. поне до 31 август 2020 г., съгласно чл. 90 от Регламент №
1083(2006;
Ø за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект,
съгласно чл. 88 от Регламент № 1083(2006;
Горните срокове могат да бъдат прекъсвани в случай, че има съдебни производства или
при надлежно обосновано искане на Европейската комисия. Независимо от посочените
срокове, документацията за случаи на установени нередности и измами се съхранява в
по-дълъг срок, тогава когато съответните последващи проверки от страна на
компетентните национални и европейски органи не са приключили до изтичане на
сроковете по чл. 90 от Регламент № 1083(2006, съответно в чл. 88 от Регламент №
1083(2006.
Ø в случаите на предоставяне на държавна помощ, в т. ч. на минимална помощ или
помощ, попадаща в обхвата на груповото освобождаване, цялата документация,
свързана с отпускането на помощта на бенефициента, се съхранява най-малко 10
години от датата на нейното предоставяне. Тогава когато посоченият срок е пократък от срока за съхранение на документи, определен в чл. 90 от Регламент №
1083(2006, съответно в чл. 88 от Регламент № 1083(2006, бенефициентът
съхранява документите, свързани с предоставени държавни помощи, в т. ч. на
минимална помощ или помощ, попадаща в обхвата на груповото освобождаване
до изтичане на по-дългия срок.
Ø срокът за запазване на документите, отразяващи основните дейности във
държавните и общински институции е 20 години, съгласно чл. 46, ал. 1 от
ЗНАФ;
Ø определени финансови документи и други документи, в т.ч. такива,
удостоверяващи трудов стаж, се съхраняват в сроковете, посочени в съответния
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нормативен акт (ЗНАФ и подзаконовите нормативни актове към него, Закона за
счетоводството и др.)
Община Стамболово е длъжен да съхранява всички документи в сроковете, определени
в чл. 90 от Регламент № 1083(2006, съответно в чл. 88 от Регламент № 1083(2006 или в
по-дълъг срок, когато това е предвидено в нормативен акт.
След изтичане на съответните срокове, експертна комисия извършва експертиза на
ценността на документите въз основа на критерии и изисквания, валидни за цялата
страна и заложени в нормативите на Държавна агенция по архивите. Резултатите се
оформят в документ и се определят в три категории – за постоянно запазване, за
дългосрочно съхранение и за унищожаване.
Документите, които не попадат в обхвата на т. нар. ценни документи по смисъла на § 1,
т. 27 от ЗНАФ, се унищожават с акт, съставен и утвърден по реда на чл. 49, ал. 1 и 2 от
ЗНАФ. Екземпляр от утвърдения акт се изпраща в двумесечен срок преди
унищожаването на документите за сведение в съответния държавен архив.
След изтичане на съответно указания срок за съхранение, документите се съхраняват в
съответствие с инструкцията за документооборота на Община Стамболово, както и
приложимото национално и европейско законодателство.

5. Структура на архива на Община Стамболово
Документите в архива на бенефициента се класифицират както следва:
Ø документи на ниво изпълнение на проект - съхраняват се в отделен раздел от
архива на бенефициента, като за всеки проект се води отделно досие, което
съдържа документите от съответния раздел от архива съгласно Таблица 1, като в
наименованието на досието задължително се съдържа и номерът на проекта. Тук
се прилагат договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
всички документи от подписването на договора до верифициране на
окончателното искане за средства и окончателния доклад за изпълнение на
проекта, включително, а също и искания за средства, кореспонденция във връзка
с проекта, доклади за напредък и други. В досието могат да се съдържат самите
документи или препратки към други части на архива, в които се съхранява
необходимата информация и документи.
Ø документите, свързани с обществените поръчки, се съхраняват в архива на
Община Стамболово, като отделно обособена част от съответното досие по
проект.
Ø документите, свързани с държавни помощи, в т. ч. минимални помощи и(или
помощи, попадащи в обхвата на груповото освобождаване - съхраняват се в
отделен раздел от архива на Община Стамболово, като за всяка помощ се води
отделно досие.
Ø документите, различни от включените в Таблица № 1 към Указанията, се
съхраняват в съответните структурни звена на Община Стамболово в рамките на
тяхната компетентност и в съответствие с инструкцията за документооборота.
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6. Регистрация на документите в регистрите на архива на бенефициента
Служителят, отговорен за архива на бенефициента води регистър на архива на
Бенефициента на Програми на ЕС и ЕИП, съгласно следния образец:

Образец № 2 – Регистър на архива на Община Стамболово на Програми на
ЕС и ЕИП
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РЕГИСТЪР НА АРХИВА НА БЕНЕФИЦИЕНТА НА ПРОГРАМИ НА ЕС И ЕИП
Пореден
номер в
регистъ
ра на
архива

Досие №

Раздел
(ако е
приложи
мо)

Вид на
документа

Описание на
документа и
адресат (ако
е
приложимо)

Брой
страни
ци

Подател/
автор на
документа

Лице,
предаващо
документа в
архива – име,
длъжност,
отдел(дирекц
ия

Лице,
приемащо
документа в
архива –
име,
длъжност,
отдел/дирек
ция

Дата на
предаван
е на
документ
ав
архива
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Документите се регистрират в архива хронологично, по реда на тяхното
постъпване, в хартиен и електронен регистър.
При изпълнение на повече от един проект по Програми на ЕС и ЕИП се прави
образец на регистър на подархив ( раздел от архив на Община Стамболово, като този
регистър не може да се различава много от посочения по-горе образец на регистър на
архива на Община Стамболово на Програми на ЕС и ЕИП (Образец № 2).
Документът се регистъра в архива на раздела по Програми на ЕС и ЕИП и след
това генерирания номер се вписва в общия регистър на архива на Община
Стамболово. Всеки проект представлява отделен раздел в архива.
За всеки отделен раздел на архива отговорния за архива на Община Стамболово
служител води отделен хартиен и електронен регистър, съгласно образеца към
съответните вътрешни правила ( инструкции. Служителят, отговорен за архива
на Община Стамболово води и регистъра на архива на Община Стамболово по
Програми на ЕС и ЕИП, в който се съдържа цялата информация от регистрите
на разделите на архива.
7. Предаване на документи между Община Стамболово, Междинните звена (МЗ) и
Управляващия орган (УО)
Предаването между Община Стамболово, МЗ и УО на оригинали/копия от изброените в
Таблица № 1 документи се извършва по начин, документално удостоверяващ
приемането/предаването на документите – входящ номер, разписка, обратна разписка,
приемо-предавателен протокол и други.
Входящият номер на пакета документи удостоверява приемането и предаването на
документите.
Обратната разписка се изпраща на бенефициента в случаите на изпращане на
кореспонденция, документи или пратки чрез Български пощи с обратна разписка.
Разписката се издава от УО на бенефициента при регистрация на проектни
предложения по съответна процедура.
Приемо-предавателният протокол се издава в два екземпляра за всяка от страните във
всички случаи на предаване на един или повече документи, документация, проектни
предложения и други, като се изготвя от предаващата страна, съставя се опис,
неразделна част от приемо-предавателния протокол, описът се проверява от
приемащата страна, след което се подписва.
Приемо-предавателен
протокол
или
други
документи,
удостоверяващи
приемането/предаването на документи не се съставят в случаите, когато
приемането/предаването на документи се извършва под формата на текуща
кореспонденция между отделните звена/органи/институции с придружително писмо
или нарочно писмо за това.
8. Организация на документите и осигуряване на физическата им сигурност
За съхранение на документите от архива на бенефициента се използва архивна
библиотека, разположена в архивното помещение.
Документите се систематизират и подреждат съобразно системата за подреждане на
досиетата в архива, представена в Схема № 1, като се съхраняват на функционален
принцип в досиета, подредени по групи, в класьори и папки.
Документите в архива се подреждат в кашони, кутии или класьори. Всеки
кашон/кутия/класьор се маркира с етикет, който по еднозначен начин указва какви
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документи се съдържат в него. Описът следва да бъде разположен на място, което
еднозначно да указва съдържанието на определен кашон/кутия/класьор.
Изискванията за физическа сигурност на документите са следните:
Ø ограничаване достъпа на персонал до архива, като само по един оторизиран
служител ще бъде допускан вътре и придружаван от служителя на архива или
неговия заместник;
Ø след обработката на дадено досие, документите се поставят обратно на мястото, от
което са били взети и съответният шкаф или помещение се заключват;
Ø конфиденциалност и защита на данните – информацията в документите е предмет
на служебна тайна, а служителят по архив, както и ползвателите на архива имат
задължения за спазване на конфиденциалност на информацията, съгласно
изискванията на европейското и национално законодателство;
Ø всички документи от архива се пазят стриктно в охранявано и безопасно архивно
помещение;
Ø документите могат да се използват само през работно време в рамките на сградата
на бенефициента, с изключение на случаите, когато съответния ръководител е
разрешил друго;
Ø архивното помещение трябва да е под контрол(наблюдение през деня, а в случай
че в него не останат служители, вратата се заключва задължително;
Ø в края на работния ден служителите, отговорни за архива, затварят прозорците и
заключват вратата на архивното помещение;
Ø оставане в архивното помещение след края на работния ден се съгласува с
ръководителя на бенефициента.
Ø служителят, отговорен за архива, попълва всички данни в регистъра на
движението на документите от архива на бенефициента. Регистърът на
движението на документите от архива на бенефициента се създава по образеца,
представен по-долу:
Образец № 3 - Регистърът на движението на документите от архива на Община
Стамболово
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РЕГИСТЪР НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

№

Процедура
(вземане/
връщане на
документ)

Регистрационен
номер на
документа

Дата
Описание на
документа

на вземане/
връщане на
документ

Име на
ползвателя

Длъжност на
ползвателя,
отдел

Подпис
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9. Изисквания към архивното помещение
За дълготрайно запазване и правилно съхранение на документите се изисква
обособяването на архивохранилища, отговарящи на следните условия:
Ø

помещения, изградени от масивен строителен материал,
обезопасени с подходящи врати и прозорци и секретни брави;

Ø

застроено пространство за архив без преминаващи канализационна, водопроводна
или други рискови инсталации;

Ø

изправна и обезопасена електрическа инсталация и осветление;

Ø

поддържани сухи и проветриви помещения;

Ø

редовно хигиенизиране, обезпрашаване и дезинфекциране на помещението;

Ø

оборудвано помещение със стелажи, шкафове, кутии, помощен инвентар и други;

Ø

помещението да е разделено на две части – една малка част за регистрация и
ползване на документи и друга, изолирана, предвидена за архивиране на
документите.

охранявани

и

10. Достъп до документите от архива на бенефициента
Достъпът до архива на бенефициента се осъществява съгласно съответната инструкция
за документооборота на бенефициента, както и приложимото европейско и национално
законодателство. До архива, поддържан от бенефициента следва да се осигури достъп
на служители от УО на Програми на ЕС и ЕИП, Сертифициращия орган, национални
контролни и одитиращи органи и такива от страна на Европейската комисия.
Не се допуска изваждането на документи за ползване извън сградата на бенефициента.
Изключение се прави само с разрешение на ръководителя на бенефициента, съобразно
искания документ и мястото му на съхранение.
11. Движение на документите от архива на бенефициента
Движението на документите от архива представлява изваждане на документ(и от
архива за служебно ползване при одити, проверки или други нужди, както и връщането
им от служителите, след приключване на работата по документа.
Служителят, отговорен за архивите на Община Стамболово води съответно регистър на
движението на документите от архива на Община Стамболово(съгласно Образец № 2
към Указанията).
Вземането на документи за ползване се извършва с приемо-предавателен протокол.
При изготвяне на приемо-предавателните протоколи съдържат задължително се
посочва:
Ø името и длъжност на ползвателя;
Ø пореден номер на документа съгласно Регистъра на архива;
Ø вид на документа;
Ø раздел(досие от архива, където се съхранява документът;
Ø дата на вземане на документа;
Ø срок за връщане на документа;
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Ø друга информация, която служителя, отговорен за архива, счете за необходима
да се посочи.
Протоколите се изготвят в два еднообразни екземпляра и върху тях се полагат
подписите на ползвателя и на служителя, отговорен за архива.
12. Контрол по изпълнението на дейностите по архивирането и съхранението на
документи по оперативните програми
Контролът по изпълнение на дейностите по архивирането и съхранението на
документите по оперативните програми се възлага на директора на дирекция ХДИП.

Съгласувал:
ВИКТОР ПЕЙЧЕВ
Юрист на община Стамболово

Изготвил:
ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА
Директор на дирекция ХДИП
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