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ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на
класификация на областите на политики/функционалните области и
бюджетните програми от компетентността и отговорността на
съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на
Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и
на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 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 (УПМСНА) представям на Вашето внимание проект на
Решение на Министерския съвет за утвърждаване на класификация на областите на
политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и
отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на
Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд
„Земеделие“ за периода 2018-2021 г.
Съгласно чл. 18 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) първостепенните
разпоредители с бюджет (ПРБ) по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата
и на държавните агенции прилагат и програмен формат на бюджет. Разходите по
бюджетите на ПРБ, прилагащи програмен формат на бюджет, се класифицират освен по
показатели въз основа на икономически и функционален признак и по области на
политики/функционални области и бюджетни програми от компетентността и
отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
Понастоящем с Решение № 468 на Министерският съвет от 2015 г. е утвърдена
класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджетите
на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд
„Земеделие“ за периода 2016-2018 г., която беше изменена с РМС № 961 от 2015 г., с РМС
№ 522 от 2016 г. и с РМС № 904 от 2016 г.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗПФ с бюджетната процедура за съответната година
Министерският съвет може да определя ПРБ, извън тези по чл. 18, ал. 2 от ЗПФ, да
прилагат програмен формат на бюджет, като с т. 1.13 от Решение № 37 на Министерския
съвет от 19 януари 2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. изпълнителният директор
на Държавен фонд „Земеделие“ е определен да прилага и програмен формат на бюджет.
Предвид Решение на Народното събрание от 4 май 2017 г. за приемане на
структура на Министерския съвет на Република България и разпоредбата на чл. 18, ал. 2
от Закона за публичните финанси Министерството за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018 следва да разработва и програмен формат на бюджет, за
което министърът е дефинирал и предложил за включване в класификацията област на
политика и бюджетна програма, съобразени с правомощията му и със структурата,
функциите и организацията на работата на министерството.
Във връзка с одобрената Програма за управление на правителството на Република
България за периода 2017-2021 г., приета с РМС № 447 от 2017 г., и в изпълнение на
разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от ЗПФ Министерският съвет следва да утвърди
класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните
програми за периода, обхващащ неговия мандат. В изпълнение на разпоредбите на чл. 18,
ал. 5 и 6 от ЗПФ и постъпили предложения от първостепенните разпоредители с бюджет
за изменение на дефинираните области на политики/функционалните области и
бюджетните програми, във връзка с настъпили нормативни промени, които засягат
дейността на бюджетните организации, внасям проекта на решение за утвърждаване на
класификацията, която да се прилага в рамките на бюджетната процедура за съответната
година от периода 2018-2021 г.
Във връзка с изменението и допълнението на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн. ДВ, бр. 98/2016 г.), съгласно което в състава на
Българската армия е включена бригада със специфични функции и способности
„Специални сили“, непосредствено подчинена на началника на отбраната, министърът на
отбраната предлага тя да бъде обособена в отделна бюджетна програма към Политика в
областта на отбранителните способности с наименование „68 бригада „Специални сили“.
В резултат на промяната, командирът на бригадата като програмен ръководител ще има
възможност да планира и управлява самостоятелно ресурсите по програмата,
включително финансовите средства в бюджетната програма, както и да участва в процеса
на вземане на решения, касаещи поверената му програма.
Предвид изменението и допълнението на Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр.
76/2016 г.), съгласно което се регламентира разходите по издръжката на съдиите по
вписванията и държавните съдебни изпълнители да се определят по бюджета на
Министерството на правосъдието, министърът на правосъдието е предложил да бъде
създадена нова бюджетна програма „Държавни съдебни изпълнители и съдии по
вписванията“.
Във връзка със заложените мерки 10 и 11 към приоритет Външна политика от
Програмата за управление на правителството на Република България за периода 20172021 г., е постъпило предложение от министъра на външните работи за включване в
класификатора на нова бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие и
хуманитарни въпроси“ към Политика в областта на активната двустранна и многостранна
дипломация.
От министъра на регионалното развитие и благоустройството са постъпили
предложения за редакции в наименованията на част от дефинираните области на политики
и бюджетни програми.
С утвърждаване на класификация по областите на политики/функционалните
области и бюджетните програми ще се постигне съответствие с приоритетите на

правителството за периода на неговия мандат 2017-2021 г. и с актуалните функционални
компетентности и отговорности на първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно
нормативната уредба, която да служи за основа при разработването на бюджетните
прогнози и проектите на бюджети в програмен формат в рамките на бюджетната
процедура за съответната година от периода 2018 - 2021 г.
Освен това класификацията ще се прилага и за разпределението на разходите по
области на политики и/или бюджетни програми, което се утвърждава със закона за
държавния бюджет за съответната година.
По проекта на акт не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с
европейското право, тъй като с него не се въвеждат изисквания на европейското
законодателство и не се прави хармонизация на материя, регламентирана в актове на
Европейския съюз.
Проектът на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което към него е представена финансова обосновка съгласно
приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА.
По предложения акт не се налага провеждане на публично обсъждане. Проектът на
решение е съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА, като постъпилите становища са
отразени в приложена справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното, предлагам на Министерския съвет на основание чл. 8, ал.
3 от УПМСНА да разгледа и приеме предложения проект на решение.
Приложения:
1. Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на класификация на
областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от
компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет
по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на
Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г.
2.

Финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
УПМСНА;

3.

Съобщение за средствата за масово осведомяване;

4.

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

5.

Получени становища по проекта на акт на Министерския съвет.
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