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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от Десислава Танева - министър на земеделието и храните 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за назначаване на 

допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и 

на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за Водено от 

общностите местно развитие, със средства от мярка 19 на Програмата 

 

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 от Министерския съвет проект на 

Постановление за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на 

прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. със 

средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, 

изпълняващи стратегии за Водено от общностите местно развитие, със средства от 

мярка 19 на Програмата.  

Необходимостта от приемане на Постановлението е обусловена от следните 

обстоятелства: срокът на ПМС 230 от 25 септември 2009 г. за назначаване на 

допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2007 – 2013 г. със средства от техническата помощ на 

Програмата, изтича със срока на прилагане на ПРСР (2007-13 г.), а срочните трудови 

договори на наетия допълнителен персонал в Управляващия орган (УО) на ПРСР – 

дирекция „Развитие на селските райони“ и на допълнителния персонал в Държавен 



фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изтичат на 30 ноември 2015 г. 

(съгласно параграф 1, т. 1 на ПМС 46 от 4 март 2013 г., обн. ДВ бр. 24 от 12 март 2013 

г.).  

Със стартирането на ПРСР за периода 2014-2020 г. отново възниква 

необходимост от назначаване на допълнителен персонал в УО и ДФЗ-РА. 

Допълнителният персонал ще извършва дейности, свързани с подпомагане на УО, и 

съответно - на ДФЗ-РА при изпълнение на техните задължения по програмиране, 

управление, наблюдение, контрол и оценка на ПРСР (2014-2020 г.). Също така, във 

връзка с изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 

(2014-2020 г.) е необходимо назначаването на персонал на местните инициативни 

групи, които ще получат финансиране за изпълнение на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие, да се обвърже със срока на изпълнение на стратегията.  

Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда срочен трудов договор се 

сключва: за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в 

закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Допълнителният 

персонал ще бъде нает на срочни трудови договори с краен срок не по-късно от 30 

октомври 2023 г. Наемането на персонала за нуждите на УО и ДФЗ-РА ще се извърши 

със средства от мярка „Техническа помощ“ на ПРСР (2014-2020 г.), за което ще бъде 

стартиран проект, както от УО така и от ДФЗ-РА.  

Средствата за заплати на персонал на МИГ, изпълняващи стратегии за Водено от 

общностите местно развитие, ще се осигурят от подмярка 19.4. „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” на ПРСР (2014-2020 г.). Финансиране за 

изпълнение на подмярката ще бъде предоставено само на местни инициативни групи 

със сключен договор за изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие и след одобрение на бюджет за всяка една от тях. Съобразно утвърдения 

бюджет всяка МИГ ще определи броят на щатните си служители. Наемането на 

персонала е на срочен труден договор за периода за изпълнение на стратегията, а 

договорите със служителите се сключват след подписване на договора за финансиране 

изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

Очакваният резултат от наемането на допълнителния персонал е дългосрочен, 

ще допринесе за по-успешното прилагане на ПРСР (2014-2020 г.), а в тази връзка и за 

по-ефективното и ефикасно усвояване на средствата от Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони на ЕС.  

Към проекта на Постановление на Министерския съвет е приложена финансова 

обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация.  

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския 

съюз.  

Проектът на Постановление на Министерски съвет за назначаване на 

допълнителен персонал за нуждите на прилагане на Програма за развитие на селските 



райони за периода 2014-2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на 

персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за Водено от 

общностите местно развитие, финансирани от ПРСР (2014-2020 г.), със средства от 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата, не е подзаконов 

нормативен акт за който следва да бъде изготвена стандартна оценка на въздействието 

върху стопанската активност и заетостта.  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на 

постановление и докладът от министъра на земеделието и храните са публикувани на 

интернет страницата на Министерството на земеделието и храните за срок от 14 дни. 
 

 Проектът на Постановление на Министерския съвет за назначаване на 

допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и 

на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за Водено от 

общностите местно развитие, със средства от мярка 19 на Програмата е съгласуван в 

съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и 

предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.  8, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и неговата администрация предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на постановление. 

 

С уважение, 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

 



 

 

 

 

 

 

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 ...............................2015 година   

 

За назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. със средства от мярка 

„Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи 

стратегии за Водено от общностите местно развитие, със средства от мярка 19 на 

Програмата 

 

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:  

 

Чл. 1. (1) За нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. министърът на земеделието и храните и 

изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ сключват извън утвърдената 

численост на персонала на Министерството на земеделието и храните и на Държавен 

фонд „Земеделие“ срочни трудови договори за периода на изпълнение на Програмата с 

български и чуждестранни граждани, при спазване на Закона за насърчаване на 

заетостта, както следва: 

 

1. в Министерството на земеделието и храните - за подпомагане на 

дирекция „Развитие на селските райони“ – до 20 служители; 

2. в Държавен фонд „Земеделие“ - за подпомагане на дирекции 

„Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, „Оторизация на 

плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“,  отдел „Прилагане 

на мярка 214 /ПРСР 2007-2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020“ към дирекция 

„Директни плащания“ и областните дирекции – до 180 служители. 

 

(2) За нуждите на изпълнението на стратегии за водено от общностите местно 

развитие местните инициативни групи, получили финансиране за изпълнение на 

стратегии по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” назначават персонал за 

срока на изпълнение на стратегиите.  

(3) Крайният срок на договорите по ал. 1 и 2 е не по-късно от 30 октомври 2023 

г. 

Чл. 2. (1) Служителите по чл.1, ал. 1 се назначават при спазване на реда за 

предоставяне на финансова помощ, установен с наредба на министъра на земеделието и 

храните, издадена на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските 

производители за прилагане на мярка 20 „Техническа помощ” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 



(2) Подборът на служителите по чл. 1, ал.1 се извършва при условия и по ред, 

определени с методика, одобрена от министъра на земеделието и храните, при спазване 

разпоредбите на трудовото законодателство. 

(3) Информацията за провеждането на процедурата, включително резултатите от 

класирането на кандидатите, се обявява на електронната страница на Министерството 

на земеделието и храните, съответно на Държавен фонд „Земеделие“. 

 

Чл. 3. (1) Основната месечна работна заплата и допълнителните възнаграждения 

на служителите, назначени по реда на чл. 2, за пълно работно време се определя в 

съответствие с решение на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и с решение на изпълнителния 

директор на Държавен фонд „Земеделие“, при спазване на разпоредбите на Наредбата 

за заплатите на служителите в държавната администрация.  

(2) Средствата за работна заплата, осигурителни вноски и допълнителни 

възнаграждения съгласно чл. 67, ал. 7, т. 5 от Закона за държавния служител на 

служителите по чл. 1, ал. 1 се планират, осигуряват и отчитат по бюджета на мярка 

„Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г., като авансово са заплащат от бюджета на МЗХ и на Държавен фонд 

„Земеделие“ и след това се възстановяват по реда на наредбата на министъра на 

земеделието и храните, издадена на основание чл.9а от Закона за подпомагане на 

земеделските производители за прилагане на мярка 20 „Техническа помощ” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

 

Чл. 4. За служителите, назначени по реда на чл. 2, се разработват разписания на 

длъжностите и функциите, които се утвърждават от министъра на земеделието и 

храните, съответно от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. 

 

Чл. 5. (1) Служителите по чл. 1, ал. 2 се назначават при спазване на условията и 

реда, установен с наредба на министъра на земеделието и храните, издадена на 

основание чл.9а от Закона за подпомагане на земеделските производители за прилагане 

на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие“. 

(2) Подборът на служителите по чл. 1, ал. 2 се извършва при условия и по ред, 

определени от управителния съвет на местната инициативна група, при спазване 

разпоредбите на трудовото законодателство. 

 

Чл. 6. (1) Основната месечна работна заплата и допълнителните възнаграждения 

на служителите, назначени по реда на чл. 1, ал. 2, за пълно работно време се определят 

с решение на управителния съвет на МИГ в рамките на одобрения бюджет. 

(2) Средствата за работна заплата, осигурителни вноски и допълнителни 

възнаграждения на служителите по чл. 1, ал. 2 се планират, осигуряват и отчитат по 

бюджета на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г. 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Служител, назначен по реда на Постановление № 230 на Министерския 

съвет от 2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на 

прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. със 

средства от техническата помощ на програмата (ДВ, бр. 78 от  2009 г., доп. ДВ, бр. 49 

от 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 2013 г.), чийто трудов договор не е прекратен към 

момента на влизане в сила на настоящото постановление, може да бъде преназначен за 



срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), по 

преценка на министъра на земеделието и храните и след предложение на ръководителя 

на Управляващия орган, а за служителите на Държавен фонд  „Земеделие“ – по 

преценка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, без извършване 

на подбора по чл. 2, ал. 2.  

§ 2. До края на 2015 г., при необходимост, служителите чл. 1, ал. 1 могат да 

изпълняват дейности, свързани с приключване на прилагането на Програмата за 

развитие на селските райони (2007-2013 г.). 

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните 

актове във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и Решение за изпълнение на 

Комисията от 26.5.2015 г. за одобряване на Програмата за развитие на селските райони 

на България за подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските  

райони, 2014BG06RDNP001.  

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник“. 

§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието и 

храните и на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС: 

  ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

 

Главен секретар на Министерството на земеделието и храните: 

                    Георги Стоянов 

 

Директор на дирекция „Административно и правно обслужване”, МЗХ: 

                    Магдалена Дакова 

 


