НАЦИОНАЛЕН
ИНСТИТУТ НА
ПРАВОСЪДИЕТО

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕГИОНАЛНИ
ОБУЧЕНИЯ НА СЪДИЛИЩАТА И ПРОКУРАТУРИТЕ
1. Максимално допустимият годишен бюджет на всеки съд-партньор по Програмата
за регионални обучения е 1200 лв. Разходите за възнаграждения с включени осигурителни
вноски и командировъчни пари на лекторите в регионалните обучения съставляват част от
бюджета. В рамките на проекта „Качествено професионално обучение за повишаване
ефективността на правосъдието” се предвижда провеждането на регионални обучения в
периода на изпълнение на проекта от 3.10.2016 г. до 3.10.2018 г.
2. Не по-късно от 1 месец преди провеждането на обучението съдът - партньор
изпраща попълнен индикативен бюджет на обучението, в който посочва конкретната тема,
място на провеждане, прогнозен брой участници и предложения за преподаватели.
3. Съдът-партньор отговаря за организацията на обученията, включително
осигуряването на кафе-паузи, наем на зали и оборудване за провеждането на обученията.
3.1 Фактурата за кафе паузите и/или наем на зала и оборудване следва да бъде
издадена на името на съответния съд-партньор. Фактурираните количества ще бъдат
изплатени от НИП на съответния съд само за действително присъствалите на семинара,
съгласно представен присъствен списък с броя на участниците, лекторите и
организаторите на обучението.
3.2. Във всички разходооправдателни документи на партньорите, свързани с
изпълнението на регионалните обучения, задължително следва да е указано, че "Разходът се
извършва по проект № BG05SFOP001-3.002-0001, „Качествено професионално обучение
за повишаване ефективността на правосъдието”, приоритетна ос № 3, процедура
BG05SFOP001-3.002".
4. В срок от 10 работни дни след провеждане на обучението съдът изпраща искане на
възстановяване на разходите за обучение, придружено с:
-

-

-

присъствен списък на с участниците;
програма на обучението;
разходооправдателни документи за наем зали, оборудване, кафе-паузи и материали за
кафе-паузи (фактура, разходен касов ордер или платежно нареждане) - сканирани и
изпратени по email;
попълнена декларация относно статута по ЗДДС (сканирани и изпратени по email);
попълнена декларация относно невъзстановимия данък върху ДДС (сканирани и
изпратени по email);
ако партньорът има регистрация по ЗДДС - копие от дневника за покупките за
съответните данъчни периоди по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, справка декларация за
предаването му и копие от уведомлението за приемане от съответната териториална
дирекция на НАП (сканирани и изпратени по email);
списък на обществените поръчки с идентичен или сходен предмет, възложени през
предходните 12 месеца;
извлечение по хронология от счетоводната програма на сметката, по която е
извършено плащането, осчетоводено по съответната аналитичност на проекта;
регистър на документите.
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5. В срок от 15 работни дни от получаване на отчетната документация НИП
възстановява на съда направените разходи за кафе-паузи, наем на зали и оборудване, но не
повече от максимално допустимия годишен бюджет в размер на 1200 лв.
6. Въз основа на изпратения присъствен списък НИП изготвя и изпраща на съда
партньор удостоверенията на участниците за участие в обучението.
Разходите, свързани с лекторското участие, са част от бюджета от 1200 лв.
Командировъчни разходи на лектора
Лекторите се командироват с командировъчна заповед, изготвена от Националния
институт на правосъдието, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната
се попълват всички задължителни реквизити на стр. 1.
На базата на командировъчната заповед, НИП изплаща тези разходи на лектора:
 Дневни разходи
При предаването на командировъчната заповед в НИП, в нея следва да са попълнени
мястото на пристигане и датите на престой, заверени с подпис и печат. В заповедта, лекторът
попълва и подписва доклада на стр. 3 и отчета на стр. 4.
На лекторите се изплащат дневни пари съгласно чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредбата за
командировките в страната, както следва:
- когато остава да нощува в мястото на командировката в размер на 20.00 лв. за
всеки ден от командировката;
- когато няма нощуване – в размер на 50 на сто от размера по ал. 1. (10 лв./ден).
 Пътни разходи
Заедно с командировъчната заповед в НИП се предават разходооправдателните пътни
документи – билети за пътуване (при пътуване със самолет билет и бордна карта) или
фактура за заредено гориво, както и копие от големия талон на автомобила, с който е
извършено пътуването, описан в командировъчната заповед, началният километраж и копие
от книжката на производителя с разходната норма (ако има такава).
Всички документи, свързани с изплащането на транспортните разходи, следва да
бъдат с дати, съответстващи на периода, за който е издадена командировъчната заповед.
 Разходи за настаняване
НИП изплаща на лекторите квартирни пари за настаняване в единични стаи, съгласно
лимитите, определени от Висшия съдебен съвет за максимално допустими размери на
разходите за нощувка при командировка в страната на служителите от съдебната система на
база представената от лектора фактура за нощувка.
 Разходи за хонорари на лекторите
НИП изготвя и сключва с лекторите, участващи в регионалните обучения договор за
преподавателска дейност и изготвя отчетен формуляр за съответните лекторски часове,
посочени в програмата на обучението. За изготвяне на отчетната документация, лекторът
представя в НИП декларация за осигурителния си доход за съответния месец, в който се
провежда обучението и попълнен формуляр за банкова сметка.
Хонорарите се изплащат в съответствие с финансовите правила на НИП (40.00 лева за
1 астрономичен час).
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