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Д О К Л А Д 

ОТ ПЕТЪР ЧОБАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни 

разходи за 2014 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 представям на Вашето внимание проект на Постановление на Министерския съвет 

за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. 

С проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени допълнителни разходи по 

бюджета на Министерството на финансите за изпълнение на следните дейности: 

- за присъждане на кредитен рейтинг на Република България и обезпечаване на плащанията, 

свързани с дължимите такси за наблюдение съгласно условията на сключените споразумения 

между Република България и рейтинговите агенции Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch; 

- поддържане, развитие и интеграция на информационните инфраструктури на 

министерството; поддържане, развитие и усъвършенстване на приложен софтуер; осигуряване на 

извънгаранционна поддръжка и ремонт на изключително критични за функционирането на 

министерството технически устройства и конфигурации, обслужващи критични приложения, 

както и устройства с некритична функционалност в цялата система на Министерство на 

финансите; 

- изплащане на жилищни компенсаторни записи на правоимащите лица съгласно чл. 6 от 

Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху 

одържавени недвижими имоти; 

- за повишаване събираемостта на публичните приходи, борба с данъчните измами, 

подобряване на контролната дейност, засилване на митническия надзор и контрол, повишаване 

ефикасността и ефективността на действията на приходните администрации.  

В отговор на специфичните препоръки на Съвета на ЕС от 09.07.2013 г. се осигуряват и 

средства за изпълнение на заложената нова мярка „Справяне със сенчестата икономика. Борба с 

ДДС измамите, чрез осъществяване на ефективен фискален контрол на територията на Република 

България” в Националната програма за реформи на Република България. Средствата ще бъдат 

насочени за осигуряването на необходимите материални условия, вкл. и оборудването с нужната 

техника на служителите от новосъздадената дирекция към Националната агенция за приходите за 

осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, с цел 

повишаване на бюджетните приходи от ДДС, ограничаване на нелоялната конкуренция и 

изкривяването на вътрешния пазар със стоки с висок фискален риск. Очакваните резултати от 

извършването на този контрол са за дисциплиниране на операторите на пазара, извършващи 

доставки от и в Европейския съюз, изсветляване на сивата икономика, чрез деклариране на 



действителните обороти на лицата и значително подобряване на борбата с данъчните измами, 

посредством елиминиране на липсващите търговци.  

В проекта на постановление е предвидено допълнителните разходи да бъдат намалени с 

дължима лихва за просрочено плащане на традиционни собствени ресурси (мита), констатирано 

по т.3.2 от доклад № 09-26-1 за резултатите от проверка на Европейската комисия (ЕК) на 

традиционните собствени ресурси в България в периода 30 март – 3 април 2009 г. Поради 

забавеното плащане на традиционни собствени ресурси ЕК прилага спрямо Република България 

чл.11 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. 

С проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени и допълнителни разходи за 

персонал по бюджета на Конституционния съд, с цел гарантиране изплащането на 

възнагражденията на конституционните съдии в пълен размер до края на годината. 

Възнагражденията на съдиите се формират по законово установен механизъм и са обвързани с 

възнагражденията на народните представители, чиито заплати бяха променени считано от 

01.01.2014 г. С одобрените с приложение № 5 към чл. 5 на ПМС № 3 от 2014 г. разходи за 

персонал на Конституционния съд не е възможно да се осигурят необходимите средства за 

възнагражденията на съдиите в годишен размер. 

С проекта на постановление  не се въвеждат норми на европейското право, поради което не е 

необходимо да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Приложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, като е приложена финансова обосновка по съответния образец. Средствата за 

изпълнение на постановлението ще бъдат осигурени за сметка на предвидените средства по 

централния бюджет за 2014 г. 

По проекта на постановление и доклада е проведено публично обсъждане, чрез публикуване 

на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени 

консултации. 

Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация с всички министри и дирекция „Правна“ от 

специализирана администрация на Министерския съвет. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 

8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

предлагам Министерският съвет да приеме приложения проект на Постановление за одобряване на 

допълнителни разходи за 2014 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни 

разходи за 2014 г. 

2. Справка за отразяване на получените становища по чл. 32 от УПМСНА. 

3. Финансова обосновка. 

4. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

   С УВАЖЕНИЕ, 

     ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

     Министър на финансите 


