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ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДОКЛАД 

от  

Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по  

обществения ред и сигурността и министър на отбраната 

и Владислав Горанов - министър на финансите 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за изменение 

на Решение № 502 на Министерския съвет от 2017 г. 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 ЗАМ. МИНИСТЪР- 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 18, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка 

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

администрация, представяме на Вашето внимание проект на Решение на 

Министерския съвет за изменение на Решение № 502 на Министерския съвет от 

31.08.2017 г. 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. 

С проекта на Решение се предлага създаването на нова бюджетна 

програма в програмната структура на Министерството на отбраната (МО), 
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структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия (БА) – „Управление на инвестиционни проекти“ с код 1200.01.10, което ще 

доведе до усъвършенстване управлението на ресурсите за отбрана, в това число и 

управлението на инвестиционните проекти. 

Основният аргумент за създаване на новата бюджетна програма е 

постигане на прозрачност, отчетност и всеобхватност на дейностите, свързани с 

управление на ресурсите за отбрана за изграждане/поддържане на отбранителни 

способности, свързани с инвестиционни проекти. В тази програма ще се планира 

и следи изпълнението на приоритетните инвестиционни проекти, включени в 

„Портфолио от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и БА”, като по този начин ще се усъвършенства връзката на 

отбранителните способности с инвестиционните проекти за модернизация на 

Въоръжените сили (ВС), както и с изпълнението на пакета Цели за способности – 

2017 на НАТО. 

Бюджетната програма ще подпомогне изпълнението на основната цел на 

политиката в областта на отбранителните способности, основните приоритети на 

МО и дейностите по изграждане на отбранителни способности чрез изпълнение 

на инвестиционните проекти за модернизация на ВС. 

Източниците на финансиране на бюджетната програма ще бъдат както 

планираните за целта средства по бюджета на МО, така и разчетени средства в 

централния бюджет за програми, дейности и проекти на МО. Предвидените в 

централния бюджет финансови средства за изпълнението на проектите за 

модернизация „Придобиване на нов тип боен самолет”, „Придобиване на 

многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”, „Придобиване на основна 

бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на 

механизирана бригада” и „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ 

– 29“, след отпускането им със съответния акт на Министерския съвет, ще се 

разходват и отчитат по тази бюджетна програма. 

Предложеният проект на Решение на Министерския съвет не е свързан с 

изпълнение на актове на Европейския съюз, поради което не се прилага справка 

за съответствие с европейското право, съгласно чл. 35, т. 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 
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Предложеният проект на Решение на Министерския съвет няма да доведе 

до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което се 

прилага одобрена финансова обосновка от министъра на финансите в 

съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация.  

Проектът на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение    

№ 502 на Министерския съвет от 31.08.2017 г. 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. е 

съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 7, ал. 1 и във връзка с  

чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предлагаме Министерският съвет да приеме Проекта на Решение 

на Министерския съвет за изменение на Решение № 502 на Министерския съвет 

от 2017 г. 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.   

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА 

И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА: 

 

 

 

 

 

        МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 


