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• Национална методология за определяне на 
размерите на единна ставка за финансиране на 
дейности за организация и управление на 
проекти, съфинансирани от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове. 

 

• На основание параграф 7 от преходните и 
заключителни разпоредби на постановление № 
189 на Министерския съвет от 2016 г. за 
определяне на национални прaвила за 
допустимост на разходите по програмите съ-
финансирани ЕСИФ, за програмен период 2014-
2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.) 

 

• Одобрена с Решение на Министерския съвет от 
03.05.2017 г.  

 

Новоприет 
подзаконов акт  

Нормативни актове 
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Подобряване на бизнес средата за българските производители 

и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез 

подкрепа за дейността на БИМ   

 
Методология и критерии за подбор на операции - преди 

• Точка 6. Разходи за организация и управление на проекта – до 10 % от 
общите допустими разходи по проекта: 

• Разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по 
изпълнението и/или управлението на проекта, включително задължителните 
социални и здравни осигурителни вноски за сметка на осигурителя, съгласно 
националното законодателство. 

 

Методология и критерии за подбор на операции - промяна 

• Разходите за организация и управление на проекта са допустими в размер 
до определения в индивидуалната методология за определяне на единна 
ставка за финансиране на дейности за организация и управление, изготвена 
от УО на ОПИК в съответствие с одобрената от Министерския съвет 
Национална методология за определяне на размерите на единна ставка за 
финансиране на дейности за организация и управление на проекти, 
съфинансирани от ЕСИФ.    
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Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство 

на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на 

МСП в областта на туризма 

 
Методология и критерии за подбор на операции - преди 

• Точка 5. Разходи за организация и управление на проекта – до 10 % от 
общите допустими разходи по проекта: 

• Разходи за възнаграждения на екипите за управление и изпълнение на 
проектите от страна на МТ, вкл. социални и здравни осигурителни вноски.  

•Разходи за възнаграждения на външни експерти във връзка с изпълнението 
на дейностите в подкрепа на създаването и функционирането на ОУТР.  

 

Методология и критерии за подбор на операции - промяна 

• Разходите за организация и управление на проекта са допустими в размер 
до определения в индивидуалната методология за определяне на единна 
ставка за финансиране на дейности за организация и управление, изготвена 
от УО на ОПИК в съответствие с одобрената от Министерския съвет 
Национална методология за определяне на размерите на единна ставка за 
финансиране на дейности за организация и управление на проекти, 
съфинансирани от ЕСИФ.    
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Предложение за решение на КН на ОПИК 
2014-2020: 

 

 

 

 

1. КН на ОПИК 2014-2020 одобрява предложената промяна в  

Методологията и критерии за подбор на операции по процедурата 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

Български институт по метрология (БИМ). 

 

2. КН на ОПИК 2014-2020 одобрява предложената промяна в 

Методологията и критериите за подбор на операции по 

процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на Министерството на туризма.  
 

 

 

 
 

   


