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РЕГЛАМЕНТ № 3/2021 

от 2 февруари 2021 г. относно плащането на фиксирана надбавка за дистанционни 

заседания на членовете на Европейския комитет на регионите и на надлежно 

упълномощените заместници, както и на експертите на докладчиците и 

ораторите, поканени за участие в дистанционни заседания или участващи 

дистанционно в комбинирани заседания, на които са били поканени  

 

 

 

БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ,  

 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на 

Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) 

№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) 

№ 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 

и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20121; 

 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Правилника за дейността на Европейския комитет на регионите, и по-

специално членове 37, 39, 40 и 71 от него; 

 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Решение на Бюрото № 14/2018 относно вътрешните финансови 

правила за изпълнение на раздела за Европейския комитет на 

регионите от общия бюджет на Европейския съюз; 

 

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Регламент № 14/2020 от 23 юни 2020 г. относно плащането на 

фиксирана надбавка за дистанционни заседания на членовете на 

Европейския комитет на регионите и на надлежно упълномощените 

заместници, изменен с Регламент № 21/2020 от 9 октомври 2020 г.; 

                                              
1  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2018:193:SOM:BG:HTML
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КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Решение № 16/2020 от 15 юли 2020 г. на председателя на Комитета на 

регионите относно временни мерки за функционирането на Комитета 

на регионите по време на пандемията от COVID-19 в Европейския 

съюз, изменено с Решение № 27/2020 от 27 октомври 2020 г.; 

 

КАТО ИМА ПРЕДВИД, 

 

(1) че Решение № 16/2020 от 15 юли 2020 г. на председателя на Комитета на регионите относно 

временни мерки за функционирането на Комитета на регионите по време на пандемията от 

COVID-19 в Европейския съюз беше прието, за да се гарантира оперативният капацитет на 

КР по време на пандемията от COVID-19, по-специално консултативната му роля в процеса 

на вземане на решения в ЕС, като същевременно се избягват рисковете за здравето на 

членовете, посетителите, служителите и други лица, работещи в КР; 

 

(2) че в Решение № 16/2020, изменено с Решение № 27/2020, за да се удължи валидността му 

до 31 март 2021 г., се уточнява, че всички присъствени заседания, изброени в член 1 от 

него, се заменят, доколкото е възможно, с дистанционни или комбинирани заседания; 

 
(3) че за целите на настоящия регламент и съгласно член 1 от Решение № 16/2020 дадено 

заседание се счита за дистанционно, ако всички членове или надлежно упълномощени 

заместници на КР и други поканени лица участват в заседанието само чрез конферентен 

телефонен разговор или уебконференция и че едно заседание се счита за комбинирано, ако 

група от членове или надлежно упълномощени заместници и други поканени лица,  

участващи в заседанието, се намират заедно на едно и също физическо място, а другите 

участници се включват в заседанието чрез конферентен разговор или уебконференция; 

 

(4)  че при тези специални обстоятелства членовете и надлежно упълномощените заместници 

на КР и експертите на докладчиците и ораторите, поканени за участие в дистанционни 

заседания или участващи дистанционно в комбинирани заседания, на които са били 

поканени, имат извънредни канцеларски и общи разходи за подготовка и участие в 

заседания, особено онези, които работят от домовете си, което предполага значителни 

инвестиции и усилия, 

 

 



 

COR-2020-05256-00-01-REGL-TRA (EN) 3/5 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
 

Член 1 

Бенефициери  
 

1. Поради изключителните обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19, членовете и 

надлежно упълномощените заместници на Европейския комитет на регионите, които 

участват активно в заседания, провеждани дистанционно или комбинирано: 

- органите, изброени в член 1 от ПД,  

- Комисията по финансови и административни въпроси,  

- органите, създадени от Бюрото съгласно член 37, буква д) и член 37, буква и) от ПД,  

- извънредните и редовните заседания на политическите групи съгласно член 9, параграф 6 

от ПД, 

- председателя,  

- първия заместник-председател,  

- председателите на комисии, 

- председателите на политическите групи, 

имат право на фиксирана надбавка за заседания, провеждани дистанционно, за покриване 

на всички разходи, произтичащи от това дистанционно участие. Когато присъствието им 

на заседание е надлежно разрешено от председателя на Комитета или председателя на 

комисия или политическа група, членовете и надлежно упълномощените заместници на 

Европейския комитет на регионите също имат право на фиксирана надбавка за проведено 

дистанционно заседание. На фиксирана надбавка за дистанционно заседание имат право и 

експертите на докладчиците и ораторите, поканени за участие в дистанционни заседания 

или участващи дистанционно в комбинирани заседания, на които са били поканени.  
 

2. Фиксираната надбавка за дистанционни заседания, посочена в параграф 1, се прилага 

дотогава, докато органите, членовете или надлежно упълномощените заместници и 

другите бенефициери, посочени в параграф 1, са ефективно възпрепятствани да провеждат 

напълно присъствени заседания поради пандемията от COVID-19 или докато 

националните мерки, свързани с пандемията от COVID-19, приети от дадена държава 

членка, ги възпрепятстват да участват в присъствени заседания.  

 

Член 2 

Размер на надбавката 

 

Размерът на фиксираната надбавка за участие в дистанционно заседание, посочена в член 1, се 

определя на 200 EUR на ден. 
 

Член 3 

Декларация за участие в заседанието 

 

1. За да имат право на надбавката, предвидена в настоящия регламент, лицата, посочени в 

член 1, параграф 1, подписват и представят на служба „Финансово обслужване на 

членовете“ декларацията, приложена към настоящия регламент. 

 

2. С тази декларация лицата, упоменати в член 1, параграф 1, посочват, че са участвали в 

дистанционно заседание и че желаят да им бъде изплатена фиксираната надбавка за 

участие в дистанционно заседание. Когато използваният ИТ инструмент позволява 
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съставянето на присъствен списък, отделът на КР, отговарящ за организирането на 

заседанието, изпраща този списък на администрацията, която го използва, за да провери 

присъствието на въпросните лица. 

 
3. Декларацията трябва да бъде представена на служба „Финансово обслужване на 

членовете“ най-късно до 1 декември на годината, следваща годината, през която се е 

провело заседанието. Всяко искане за плащане, получено след тази дата, няма да бъде 

изплатено и ще се счита за недействително. 
 

Член 4 

Финансова процедура 
 

1. Лицата, упоменати в член 1, параграф 1, получават фиксираната надбавка за участие в 

дистанционно заседание, предвидена в настоящия регламент, само след като бъде 

представена декларацията, посочена в член 3. 
 

2. Плащането се извършва по банковата или пощенската сметка, която се използва за 

възстановяването на техните пътни разходи и изплащането на техните фиксирани пътни и 

заседателни надбавки. 
 

Член 5 

Изпълнение и обжалване  
 

1. Изпълнението на настоящия регламент се възлага на генералния секретар.  
 

2. Изключителните случаи се представят от вторично оправомощения разпоредител с 

бюджетни кредити на Генералния секретар за решение. 
 

3. Лицата, посочени в член 1, параграф 1, могат да подадат жалба до генералния секретар в 

срок от един месец след като бъдат уведомени за решението на вторично оправомощения 

разпоредител с бюджетни кредити относно надбавката, предвидена в настоящия 

регламент. 
 

Член 6 

Заключителни разпоредби 

 

1. Настоящият регламент отменя и заменя Регламент № 14/2020 на Бюрото от 23 юни 2020 г. 

и Регламент № 21/2020 на Бюрото от 9 октомври 2020 г. 

 

2. Настоящият регламент влиза в сила в деня на приемането му.  

 

 

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2021 г. 

 

За Бюрото на Европейския комитет на регионите 

 

 

Подпис 

Apostolos Tzitzikostas, 

председател  
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Приложение 

 

 

Декларация, приложена към Регламент № 3/2021 

 

 

Долуподписаният/ата, ……………………….., декларирам, че участвах в заседанието на 

……………………….., състояло се на (дата) …………..., и че поради това отговарям на условията 

за получаване на фиксирана надбавка за дистанционно заседание. 

 

 

 

 

Подпис: ___________________________________________ 

 

 

 

Дата: ______________________________________________ 

 

 

 

 


