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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № .......................
от.............................2018 година
ЗА изменение и допълнение на Постановление № 190 от 2015 г. за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд
„Вътрешна сигурност“ периода от 2014 до 2020 г. (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г., доп. ДВ, бр. 37 от
2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ

СЪВЕТ

П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1:
а) в буква „б“ след края на изречението се добавя „е изпълнено едно от следните
условия“;
б) създават се букви „в“ и „г“:
„в) за разходи за управление – до 10 на сто от общите допустими преки разходи за
съответния проект;
г) отчитането на извършената работа от служителите по т. 1, буква „б“ се извършва
чрез попълване на месечен отчет, включващ описание на дейностите и часова таблица за
доказване на изработеното време. Средствата за възнаграждения, както и дължимите във
връзка с тях задължителни здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя или
органа по назначаване, се изплащат от отпуснатите авансови, междинни и окончателни
плащания по проекта или заемообразно от бюджета на съответния бенефициер. Отчетените
разходи за възнаграждения се верифицират от Отговорния орган. Периодично след
верифициране средствата се възстановяват от съответната програма за сметка на средствата,
предвидени в бюджета по проекта. Начинът за определяне, изплащане и възстановяване на
разходи за възнаграждения на служителите/екипите се извършва въз основа на приети
вътрешни правила.“
2. В ал. 3, т. 1 след думите „7 на сто“ се добавя „по Инструмента за финансово
подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и
управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и 2,5 на сто по Инструмента за
финансово подпомагане на външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна
сигурност“.
§ 2. В чл. 5, ал. 2, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „б“ след края на изречението се добавя следният текст „е изпълнено едно от
следните условия“.
2. Създават се букви „в“ и „г“:
„в) за разходи за управление – до 10 на сто от общите допустими преки разходи за
съответния проект;
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„г) отчитането на извършената работа от служителите по т. 1, буква „б“ се извършва
чрез попълване на месечен отчет, включващ описание на дейностите и часова таблица за
доказване на изработеното време. Средствата за възнаграждения, както и дължимите във
връзка с тях задължителни здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя или
органа по назначаване, се изплащат от отпуснатите авансови, междинни и окончателни
плащания по проекта или заемообразно от бюджета на съответния бенефициер. Отчетените
разходи за възнаграждения се верифицират от Отговорния орган. Периодично след
верифициране средствата се възстановяват от съответната програма за сметка на средствата,
предвидени в бюджета по проекта. Начинът за определяне, изплащане и възстановяване на
разходи за възнаграждения на служителите/екипите се извършва въз основа на приети
вътрешни правила.”.
§ 3. След чл. 7 се създава Допълнителна разпоредба с нов § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 4. По смисъла на постановлението:
1. „Разходи за управление“ са преки разходи, свързани с възнагражденията на
персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, координатор, технически
сътрудник и счетоводител.
2. „Разходи за възнаграждения“ са разходите за брутни заплати по трудово или
служебно правоотношение, разходите за възнаграждения, определени в заповед на органа по
назначаване, съответно в трудов договор по чл. 110 от Кодекса на труда за възлагане на
допълнителни задължения във връзка с дейности по изпълнение и/или управление на проект
или по сключен договор за услуга, включително разходите за социални и здравни осигуровки,
дължими от работодателя, органа по назначаването или възложителя.“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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