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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 
ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДОКЛАД 
 

от 

 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, 

 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

Относно:  Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за 

развитие при Министерския съвет  

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. 

за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет /ПМС № 110 от 2010 г./. 

С проекта на постановление се предлага да бъдат приети промени, в резултат на които 

Съветът за развитие ще може пълноценно да изпълнява своите нормативно определени 

функции, свързани с осъществяване на координация, мониторинг и контрол на 

разработването, изпълнението и отчитането на управленската програма на правителството, и 

по-конкретно тези, свързани с изпълнението на мярка 251 „Приемане на национална 
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стратегия за развитие България 2030” от Цел 68 „Осигуряване на условия за висок, устойчив, 

балансиран и включващ икономически растеж” от Програмата за управление на 

правителството на Република България за периода 2017-2021 г., приета с Решение № 447 на 

Министерския съвет от 2017 г., за разработването на национален стратегически документ на 

страната за периода до 2030 г.  

Изменението и допълнението на ПМС № 110 от 2010 г. се налага поради 

необходимостта от допълване на функциите на Съвета за развитие, като по този начин ще 

бъде подпомагана по-активно работата на Министерския съвет. 

Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

ПМС № 110 от 2010 г. ще подпомогне и работата на всички институции, които имат 

отношение към разработването на националния стратегически документ до 2030 г., 

включително органите на изпълнителната власт, представители на други държавни 

институции, на икономическите и социалните партньори и неправителствени организации. 

Дейностите по осигуряването на  подготовката на проекта на национален стратегически 

документ на страната до 2030 г. ще бъдат осъществявани от Координационния комитет към 

Съвета за развитие, функциите на който също се допълват с проекта на изменително 

постановление. 

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

държавния бюджет. 

С проекта на акт не се транспонира европейско законодателство, поради което не се 

налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл. 35, ал. 2, т. 5 

от УПМСНА. 

На проекта на постановление е изготвена частична предварителна оценка  на 

въздействието по чл. 35, ал. 1, т. 8 от УПМСНА, която е съгласувана по реда на чл. 30б от 

същия. 

Проектът е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на акт, настоящият 

доклад, предварителната оценка на въздействието и становището по чл. 30б, ал. 3 от 

УПМСНА са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и на 

Портала за обществени консултации на 28 юни 2018 г. със срок за представяне на становища 

и предложения до 28 юли 2018 г. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 и 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският 

съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за 

създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет. 

Приложения: 

 1. Проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Постановление № 110 на 

Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие 

при Министерския съвет; 

 2. Съгласувателни писма; 

3. Справка за отразяване на становищата;  

4. Финансова обосновка; 

5. Частична предварителна оценка на въздействието на 

проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение 

и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет 

от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския 

съвет; 

6. Становище на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ в Министерския съвет от съгласуването на 

извършената частична предварителна оценка на въздействието 

на проекта на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Постановление № 110 на 

Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие 

при Министерския съвет; 

7. Проект на съобщение за средствата за масово 

осведомяване. 

   

М И Н И С Т Ъ Р: 

   

           ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
 


