Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И

С Ъ В Е Т
ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от
ЗА

2015 година

ИЗМЕНЕНИЕ

И

МИНИСТЕРСКИЯ
ПРАВИЛА

№

ЗА

ДОПЪЛНЕНИЕ
СЪВЕТ ОТ

НА

2014 Г.

ДОПУСТИМОСТ

НА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119

НА

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ
РАЗХОДИТЕ

ПО

ОПЕРАТИВНИТЕ

ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ,

ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2014 – 2020 Г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Разходите за възнаграждения за служителите от управляващите
органи, междинните звена, сертифициращия орган, одитния орган, централното
координационно звено, дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския
съюз" (АФКОС) в структурата на Министерството на вътрешните работи, както и от
други структури и звена, които изпълняват функции, свързани с управлението на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), се считат
за допустими за финансиране по линия на техническата помощ, при условие че
дейностите, изпълнявани от тези служители, свързани с управлението на средствата
от ЕСИФ, са определени в длъжностните им характеристики.
(2) В случаите, когато служители от структурите и звената по ал. 1 съгласно
длъжностната си характеристика изпълняват и други дейности, различни от посочените
в ал. 1, разходите за възнаграждения се считат за допустими за финансиране по линия
на техническа помощ в размер, съответстващ на дела на отработеното време за
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изпълнение на дейностите по ал. 1 спрямо общото отработено време на служителите
за съответния период, за който се отнася разходът. Ако в рамките на този период
служителят няма отработени дни, размерът на допустимите разходи се изчислява на
базата на отработеното време през най-близкия предходен месец, в който той има
отработени дни.“
§ 2. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Разходите за възнаграждения на служителите от централната и
териториалната администрация на изпълнителната власт и на съдебните служители,
във връзка с управление и/или изпълнение на проекти/бюджетни линии по
оперативните програми, са допустими, при условие че:
1. в длъжностните характеристики на служителите по служебно или трудово
правоотношение е включено изпълнението на дейности по управление и/или
изпълнение на проекти/бюджетни линии, или
2. са налице сключени договори за услуга със служителите за изпълнение
на дейности по управление и изпълнение на проекти/бюджетни линии извън
установените им по служебно или трудово правоотношение работно време и
задължения.
(2) Разходите за възнаграждения на съдиите, прокурорите и следователите
за изпълнение на дейности по управление и изпълнение на проекти по оперативните
програми са допустими, при условие че е сключен договор за услуга за изпълнение на
съответните дейности извън установените по основното им правоотношение
задължения.
(3) Разходите за възнаграждения на съдии, прокурори, следователи и
съдебни служители, когато са преподаватели в Националния институт по правосъдие,
за дейности по изпълнение на проекти по оперативните програми, са допустими, при
условие че е сключен договор за услуга за изпълнение на съответните дейности, до
размера, определен в специален акт.
(4) Размерът на допустимите разходи за възнаграждения по ал. 1-3 се
изчислява въз основа на действително отработеното и отчетено време от лицата по
ал. 1-3 по съответните проекти/бюджетни линии.
(5) Размерът на часовата ставка на възнагражденията на лицата по ал. 1 и
2 за изпълнението на дейности по управление и изпълнение на проекти/бюджетни
линии е допустим до размера на основното възнаграждение на часова база, което
лицето получава по основното си правоотношение.
(6) В случаите по ал. 1, т. 1 допустими са разходите за основни
възнаграждения за действително отработеното и отчетено време за изпълнението на
дейности по управление и/или изпълнение на проекти/бюджетни линии от служителите
и начислените върху тези възнаграждения задължителни осигурителни вноски за
сметка на осигурителя.
(7) В случаите по ал. 1, т. 2 и ал. 2 и 3 допустими са разходите за
възнаграждения по договори за услуга със съответните лица за изпълнение на
дейности по управление и изпълнение на проекти/бюджетни линии и начислените
върху тези възнаграждения задължителни осигурителни вноски за сметка на
осигурителя.
(8) Лицата по ал. 1, т. 2 и ал. 2 и 3 не може да отчитат повече от 80 часа
месечно във връзка с всички проекти/бюджетни линии, в чието управление и
изпълнение участват.
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(9) Не се изплащат възнаграждения за управление и изпълнение на
проекти/бюджетни линии на служителите по чл. 11, ал. 1, когато съответните структури
и звена са бенефициенти по оперативните програми.“
§ 3. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. "Разходи за възнаграждения“ за целите на чл. 11 са:
1. разходите за брутни заплати и възнаграждения на служителите по чл. 11;
2. разходите за задължителни социални и здравни осигурителни вноски за
сметка на осигурителя за служителите по чл. 11;
3. разходите за обезщетения, изплатени от осигурителя за дните на
временна неработоспособност за служителите по чл. 11 съгласно Кодекса за социално
осигуряване.“
2. Създават се нови т. 12 и т. 13:
„12. „Сертифициращ орган“ е дирекция „Национален фонд“ в структурата на
Министерството на финансите;
13. „Одитен орган“ е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“ към министъра на финансите.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Постановлението влиза в сила от 18.12.2015 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
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