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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И              
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

ПРОЕКТ 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Д О К Л А Д 
 

от Симеон Дянков – заместник министър - председател и 
министър на финансите 

 
Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Постановление № 231 на Министерския съвет от 2007 г. за 
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна 
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския 
социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 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 на Министерския 
съвет за изменение и допълнение на Постановление № 231 на Министерския съвет от 2007 г. 
за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за 
финансовата рамка 2007-2013г.  

Постановление № 231 на Министерския съвет от 2007 г. е част от нормативната 
уредба за допустимостта на разходите, извършвани от бенефициентите по проекти, 
съфинансирани от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма 
„Административен капацитет” (ОПАК). С проекта на постановление се предвижда следното: 

Конкретизира се периодът на допустимост на разходите по проекти, съфинансирани 
от ОПАК, като за допустими се определят само разходите, извършени след датата на 
сключване на договора, съответно издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ до изтичане на срока за изпълнение. Нормативно се установява 
възможността за извършване на разходи за организация и управление в размер до 10 на сто 
от общите допустими разходи, като се конкретизират видовете разходи. Отчитането им ще се 



извършва с разходооправдателни документи на база реално извършени разходи. Въвежда се 
изискването за отчитане на разходите за възнаграждения и за доплащане към 
възнаграждения за извършена работа да става чрез представянето на отчет за отработеното 
време по проекта. Посочените изменения са в изпълнение на препоръки, предоставени от 
извършен системен одит по ОПАК от ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване” към Европейската комисия. С оглед на последните, отпада възможността за 
прилагане на чл. 11, параграф 3, буква б) от Регламент № 1081/2006 г. относно деклариране на 
непреки разходи на фиксирана база. 

Също така се детайлизират видовете разходи по дейности, което ще доведе до по-
голяма яснота и разбиране от страна на бенефициентите. В проекта на постановление са 
отразени и измененията в Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г., с оглед 
коректната референция към него.  

Прецизира се понятието „Приходи” във връзка с разпоредбите на чл. 55 
„Генериращи приходи проекти” от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.  

С предложените изменения се цели постигане на правилно изразходване и отчитане 
на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по ОПАК, както и осигуряването на одитна 
пътека от бенефициентите и спазване на принципите на добро финансово управление в 
изпълнението на проекти.  

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32-34 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със 
справка за приетите и не приетите бележки и съображенията за това, са приложени към 
настоящия доклад. 

Проектът на акт не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния 
бюджет, поради което не е приложена финансова обосновка. Също така не се прилага 
справка за съответствие с европейското право, поради това, че не се предлага въвеждане на 
норми на европейското право. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 
Във връзка с 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 № 231 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на 
детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013г.  

 
Приложения: 
1. Проект на постановление; 
2. Съгласувателни писма; 
3. Справка за отразяване на становищата; 
4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ И 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

СИМЕОН ДЯНКОВ 

Съставили: ...........................................................................(П. Радонова, дирекция „ОПАК”) 
                    ...........................................................................(Ел. Георгиева, дирекция „ОПАК”) 
Съгласувал: ………….........................................................(Моникитрова, директор на дирекция  „ОПАК”) 

       


