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Относно:  Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба 

за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, 

финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за 

финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят 

инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за 

финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане. 

Предложените с настоящия проект на постановление на Министерския съвет промени 

в действащата нормативна уредба са многобройни и важни, поради което се наложи да бъде 

изготвен нов проект на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните 

проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с 

държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане. 

С параграф първи от заключителните разпоредби на проекта на акт се отменя 

Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, 

финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна 

гаранция, и за реда за тяхното разглеждане, приета с Постановление № 28 на Министерския 

съвет от 2003 г.
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Разпоредбите на новата наредба, каквато е утвърдената практика и към момента, ще 

засегнат всички министерства, на които е възложено да провеждат държавната политика в 

рамките на определената им сфера на обществения живот. Целта, в най–голяма степен, е да 

бъде отговорено на новите законови изисквания за по-ефикасно и ефективно планиране и 

управление на публичните финанси при избора на инвестиционни проекти, които се 

предлага да бъдат одобрени за финансиране с държавни заеми или чрез издаване на 

държавни гаранции по заеми за финансирането им. В този смисъл съществуващите критерии 

за допустимост и условията към проектите са доразвити, а срока за тяхното представяне се 

предвижда да бъде съгласуван със сроковете по бюджетната процедура. Определят се и 

нови конкретни изисквания към отрасловите министерства за начина и вида на 

внасяне на нови инвестиционни предложения за заемно финансиране. 

Предлага се срокът за предоставяне в Министерството на финансите на 

инвестиционните предложения по реда на наредбата да бъде съобразен със срока по приетата 

от Министерския съвет бюджетна процедура за следващата година. Предложението 

произтича от факта, че ежегодно, съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за публичните финанси, 

Министерският съвет приема бюджетна процедура по съставянето на средносрочна 

бюджетна прогноза и на проекта на държавния бюджет за следващата година, която включва 

етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и съответните изисквания. 

На следващо място, с оглед необходимостта от спазване на изискванията на 

действащото законодателство в областта на държавните помощи, се въвежда условие за 

изготвяне на анализ и оценка за приложимостта на режима за държавните помощи за всички 

проекти, които кандидатстват по реда на новата наредба. За проектите, по които се предлага 

издаване на държавна гаранция по заеми за финансирането им, министерствата трябва да 

дадат и ясна индикация за етапа на подготовка на необходимите документи с оглед спазване 

на правилата, процедурите и изискванията на Европейската комисия в областта на 

държавните помощи под формата на гаранции.  

Друго съществено ново изискване е отрасловите министерства да внасят новите 

инвестиционни предложения за дългово финансиране с придружително писмо, в което да 

представят своята позиция по отношение на определени критерии, като например: 

значимостта на конкретния проект за икономиката на страната; причините, поради които по 

проекта не би могло да се ползва финансиране от фондовете, програмите и инвестиционните 

механизми на ЕС или партньорство с частния сектор; анализ и оценка на действащите 

заемни споразумения, администрирани по бюджета на съответното министерство и 

възможностите за поемане и обслужване на нов дълг; степен на готовност за реализацията на 

проекта и др. Важно обстоятелство е да се посочи защо проектът не може да се реализира в 

партньорство с частния сектор, тъй като ако например даден проект е самофинансиращ се (с 

положителни показатели за финансова ефективност), то той може да привлече частни 

инвестиции и да не се използват публични средства. По този начин ще се създадат 

предпоставки за прилагане на своеобразен аналитичен подход при инвестиционното 

планиране от страна на отделните отраслови министерства, фокусирано върху 

приоритизиране и оптимизиране, както на изпълняваните инвестиционни проекти, така и при 

разработването на нови проекти в рамките на управляваните от тях отрасли. 

С новата наредба се постига ясно разграничение между стандартните 

инвестиционни проекти, за чието разглеждане и одобрение е предназначена наредбата, 

от проекти, за които има предвиден отделен ред в специален закон / нормативен акт 

или поради тяхната специфика и сложност е необходимо разработването на такъв, 

който да регламентира начина на финансиране и да отчита правоотношенията и 

особеностите при тяхната реализация. 
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С прилагането на новата наредба в най-голяма степен се очаква да бъде постигнато 

разбирането, че договарянето, усвояването и обслужването на държавните инвестиционни 

заеми и на държавногарантираните заеми е част от цялостната политиката по управление на 

държавния дълг и е пряко свързано с целите и приоритетите на фискалната и бюджетната 

политика на правителството, и по-специално с размера на дефицита и дълговите 

ограничения. Практиката обаче, през последните години показва, че в рамките на тази 

процедура в Министерството на финансите се предоставят проекти в начален етап и с ниска 

степен на готовност за тяхната реализация през съответната бюджетна година, както и 

проекти с неуточнена схема и източници на финансиране. Поради тази причина често се 

наблюдава отлагане на старта на проектите или забавяне на усвояването на средства по 

държавните инвестиционни заеми. В същото време всяка година в бюджета се планират 

разходи за изпълнение на тези проекти, а при държавно гарантираните заеми се предвиждат 

и средства за обезпечаване на риска от активиране на предоставените държавни гаранции в 

случай на невъзможност кредитополучателите да изпълнят задълженията си към 

кредиторите. В тази връзка с предложените промени е поставено изискването отрасловите 

министерства при планиране на инвестиционните си политики да предприемат 

необходимите действия за обследване на всички реално съществуващи възможности за 

финансиране на проектите, в т.ч. програмите, фондовете и нови инвестиционни 

възможности, които предоставя членството на Република България в Европейския съюз или 

партньорство с частния сектор. Като се вземе под внимание ограничения бюджетен ресурс, 

усилията би следвало да бъдат насочени в посока по-ефикасно и ефективно разходване на 

публичните средства, като отрасловите министерства трябва да направят и съответните 

анализи за влиянието на новото заемно финансиране върху секторните им бюджети 

при съобразяване с конкретната финансова и икономическа ситуация и 

произтичащите от това фискални ограничения. По този начин включването на нов проект 

в разходната програма на първостепенен разпоредител с бюджет, следва да се взема предвид, 

само ако неговото финансиране е ясно определено и ако съответства на съществуващите 

бюджетни политики и параметри, определени в последната средносрочна бюджетна 

прогноза. 

В контекста на изложеното, по реда на наредбата следва да кандидатстват само 

проекти, за които има установена липса на друга възможност за осигуряване на 

финансов ресурс и при условие, че същите са приоритетни за провежданата 

правителствена програма. 

Спазването на тези условия е предпоставка за планиране и управление на публичните 

финанси, съобразено с икономическата конюнктура, фискалните правила и ограниченията 

при съставянето на държавния бюджет и средносрочната бюджетна прогноза.  

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да доведе до 

пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България, поради 

което към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка съгласно чл. 35, 

ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

С проекта на акт не се въвежда европейско право, поради което не се налага по него 

да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, а в съответствие с чл. 26, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на 

Министерството на финансите, както и на Портала за обществени консултации към 

Министерския съвет. Получените становища са обсъдени и направените бележки и 

предложения са отразени съгласно приложената справка. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани 

с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за 

реда за тяхното разглеждане.  

 

 

Приложения: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за 

условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, 

финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране 

с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане; 

2. Проект на Наредба за условията, на които трябва да отговарят 

инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, 

кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното 

разглеждане; 

3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

4. Финансова обосновка; 

5. Справка за отразяване на получените становища; 

6. Съгласувателни становища; 

7. Магнитен носител. 

 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 
 


