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ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО:

Проект на Постановление за изменение и допълнение на
Постановление № 119 на Министерския съвет от 2014 г. за
приемане на национални правила за допустимост на 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.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление за изменение и
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допълнение на Постановление № 119 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на
национални правила за допустимост на 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.
Постановление № 119 на Министерския съвет от 2014 г. (ПМС № 119/2014 г.) определя
националните правила за допустимост на 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 програмен период 2014 – 2020 г. Постановлението е прието от Министерския съвет на
20.05.2014 г. Към тази дата Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) все още е била
в процес на изготвяне от Тематичната работна група за разработване на програмата. ОПДУ е
одобрена от Европейската комисия на 19.02.2015 г. – приблизително 10 месеца след
приемането на постановлението.
Налице е разминаване между сега действащите разпоредби на ПМС № 119/2014 г. по
отношение на структурите и звената, възнагражденията на чиито служители са допустими за
финансиране от оперативните програми, от една страна и допустимите бенефициенти по
ОПДУ, от друга страна. По Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“
на ОПДУ допустими за финансиране са възнагражденията на служителите от централното
координационно звено, сертифициращия орган, одитния орган, Националния статистически
институт, Агенцията по обществени поръчки, дирекция „Държавни помощи и реален сектор“
на Министерството на финансите, Националната структура за координация и контрол по
изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) за НАТУРА
2000 и Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на
Министерството на вътрешните работи за извършваните от тях дейности свързани с
управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
За целта по Приоритетна ос 4 на програмата е заложен и съответния финансов ресурс. В тази
връзка е необходимо да бъде изменен чл. 11 от ПМС № 119/2014 г., като се разширява обхвата
на допустимите бенефициенти с цел осигуряване на успешното изпълнение на ОПДУ.
С проекта на постановление ще бъде разширен и обхвата на дейностите, във връзка с
изпълнение на които са допустими разходите за възнаграждения на служителите от
структурите и звената, изброени по-горе. Съгласно чл. 11 от ПМС № 119/2014 г. разходите за
възнаграждения на служителите са допустими за финансиране за изпълнение на дейности във
връзка с оперативните програми. Оперативните програми се финансират от Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство. По този начин извън обхвата на чл. 11 остават дейностите на
служителите от посочените структури и звена по Програмата за развитие на селските райони,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, които
попадат в обхвата на дейностите по управление на средствата от ЕСИФ. Тези дейности са
допустими за финансирани по Приоритетна ос 4 на ОПДУ. Планираните изменения
предвиждат допустими за финансиране да бъдат възнагражденията на служителите от
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структури и звена, които изпълняват функции, свързани с управлението на средствата от
ЕСИФ – по-широко понятие, което включва в себе си и петте европейски фонда.
Проектът на постановление предвижда промяна и на сега действащия чл. 12 от ПМС
№ 119/2014 г. С измененията се уточняват условията, при които са допустими за финансиране
разходите за възнаграждения на служителите от централната и териториалната
администрация на изпълнителната власт, на съдебните служители и магистратите във връзка с
управлението и/или изпълнението на проекти/бюджетни линии по оперативните програми.
Предвижда се разходите за възнаграждения на тези служители да бъдат допустими на база на
действително отработеното и отчетено време за изпълнение на дейности по управлението и
изпълнението на проекти/бюджетни линии.
В допълнение с промените се уточняват конкретно допустимите разходи за
възнаграждения и начислените върху тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя в
различните хипотези.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на правото на
Европейския съюз в българското законодателство, поради което не е приложена справка за
съответствие с европейското законодателство.
Проектът е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като постъпилите бележки и предложения
са отразени съгласно приложената справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Постановление № 119 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на
национални правила за допустимост на 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.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Одобрена финансова обосновка в съответствие с изискванията на чл.
35, ал. 1, т. 4, б „б“ от УПМСНА;
3. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;
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4. Съгласувателни писма;
5. Справка за отразяване на коментарите по проекта на постановление
от Портала за обществени консултации, получени от лица и граждански
организации;
6. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА:

Томислав Дончев
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