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Принципи на финансовия мениджмънт 

 Постоянство 
 Отчетност – как са използвани предоставените ресурси  
 Прозрачност – достъп до информация на всички 

заинтересовани страни 
 Жизненост – контрол на разходите и поддържането им на 

оперативно и стратегическо ниво  
 Почтеност – най-вече поддържане на етичен кодекс 
 Внедряване на счетоводни стандарти  

 



 

 

 Какви са целите на проекта?  
 Какви са дейностите, които ще доведат до 

постигането им?  
 Какви ресурси ще бъдат необходими? 
 Каква ще бъде тяхната цена? 
 От къде ще дойде финансирането? 
 Реалистични ли са резултатите? 

Процес на съставяне на бюджет 



• Мониторинг на бюджета за даден период  

 

В зависимост от това дали по отделни дейности или общо 
имаме преразход или излишък.  

 

Изчислява се като процент изпълнение на бюджета – 
направени разходи до момента към предвидените в 
бюджета.  

 

Това може да се дължи на промяна в следните 
обстоятелства: време, цена или количество  

  

 

 

Мониторинг (1)  



 

 

Мониторинг (2)  

Да се изразходи, ако се 
забави прекалено 

много  

Увеличаване на 
дейностите  

Прехвърляне на 
разходи между 

бюджетните групи 

Отлагане на бъдещи 
разходи 

 

Набиране на средства 

Използване на резерв  

Съкращаване на 
разходи 

Намаляване на 
дейностите  

 

Временна  Постоянна 

Преразход 

Излишък 



Неизменна и основна част от отчитането на проектите  

•Стриктната отчетност по времe на изпълнението помага 
за крайното отчитане  

•Всеки донор има свои изисквания - колкото се може 
повече информация дори и такава, която например не е 
задължителна, но е налична  

•Съхранение на финансовите документи и на електорнен 
носител 

•Счетоводни услуги 

•Въпроси към донора за всеки по-належащ въпрос 
свързан с отчитането 

Финансово отчитане  



Изграждане нa системи за мониторинг и 
конторол на изпълнението на дейността 

 достъп до документите на всички, които 
работят по проекта; 

 ясно разпредление на задачите; 

 водене на текущите разходи по проекта; 

 следене на показателите за ликвидност ;  

 план за предстоящите разходи. 

Финансова устойчивост 



Изграждане на стратегия за цялостното развитие на 

НПО-то, как си го представяте след няколко години, 

какви стратегически цели са поставени.  

 

Поставяне на финансови цели  

•Изграждане на буфери (резервни) 

•Покриване на непреките разходи свързани с 

дейността  

•Стратегия за доходите и задържане на кадрите 

•Етичен кодекс 

 

 

 

 

Финансова устойчивост (2) 



Необходими предпоставки за постигане на 
финансова устойчивост:  

• Ангажиране на силни участници в НПО-то - 
Борд на директорите  

• Диверсифициране на приходите и донорите 
(изчисляване на съотношение на приходите от 
различните донори към общите приходи) 

• Наличие на резервни средства, които да 
послужат в непредвиден случай 

 

 

 

Финансова устойчивост (3) 



Управление на външните рискове: 

  

 Загуба на доверие  

 Липса на финансиране  

 Валутни курсове  

 Кражба (сигурност) 

 Подкуп (корупция) 

 

Финансова устойчивост (4) 



 

 Благодаря за вниманието! 

За контакти и повече информация:  
Драгомир Белчев 

epi@epi-bg.org 
+359 2 952 29 47 

Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество 

на гражданските организации в диалога с местната власт“ се финансира в рамките на 

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г. - www.ngogrants.bg 
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