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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

           ПРОЕКТ! 

Д О К Л А Д 

 

ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление за изменение и допълнение на  

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация 

 

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 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Предложените промени в чл. 35 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация са свързани с въвеждане на изискване докладите към 

проектите на актове, внасяни за разглеждане в Министерския съвет, да съдържат и 

финансови разчети за необходимите разходи, трансфери и други плащания и мотиви към 

тях,  както и прецизиране на понятието „въздействие върху държавния бюджет“. 

Предложени са промени във формите на финансовите обосновки по приложения № 

2.1 и №2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ и „б“ от УПМСНА. 

За проекти на актове, които не оказват въздействие върху държавния бюджет се 

разработва финансова обосновка, съгласно приложение № 2.2, като допълнително се 

изисква мотивирана оценка за размера на необходимите допълнителни разходи/ 

трансфери/ други плащания, които се предлага да бъдат одобрени по бюджета на 

първостепенния разпоредител с бюджет или по сметка за средства от ЕС, за сметка на 

бюджети по държавния бюджет. Финансовите обосновки за проектите на решения за 

одобряване на законопроектите за държавния бюджет, на бюджета на държавното 

обществено осигуряване и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за 

проекти на подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на държавния 

бюджет за текущата година, за проекта на решение за бюджетната процедура, за проекта 

на решение за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза и стратегически 

документи и планове, които включват разчети с индикативен характер се разработват 

също съгласно приложение № 2.2. 

За проектите на актове, които оказват въздействие върху държавния бюджет през 

следващите бюджетни години или кумулативно през текущата и следващите бюджетни 



години се разработва финансова обосновка по формата на приложение № 2.1. към чл. 35, 

ал. 1, т. 4, буква „а“ на УПМСНА.  

Предложените промени са свързани с подобряване на процесите на планиране и 

изпълнение на съответните бюджети в контекста на прилагането на Закона за публичните 

финанси. Цели се и да бъдат разграничени въпросите, които налагат трайно уреждане в 

нормативната база от тези, които имат еднократен или краткосрочен характер само в 

рамките на текущата бюджетна година. 

По проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието. 

Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове по проекта на акт 

са проведени обществени консултации, като проектът на постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, докладът на министъра на финансите, частичната 

предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ в администрацията на Министерския съвет са публикувани на 

Интернет страницата на Министерството на финансите и портала за обществени 

консултации. 

В съответствие с чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения заедно с обосновката за неприетите предложения в резултат на 

проведените обществени консултации е публикувана на Интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. 

Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от 

администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан, 

съгласно чл.32, ал.1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, като становищата им са отразени съгласно приложената справка. 

Приложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже 

пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е 

приложена финансова обосновка съгласно приложение №2.2 към чл.35, ал.1, т.4, буква „б“ 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския 

съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 

 

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 на Министерския съвет да 

разгледа и приеме предложения проект на постановление. 

 

 

Приложения: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация; 

2. Частична предварителна оценка на въздействието; 

3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския 

съвет; 



4. Финансова обосновка;  

5. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

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

7. Документите по т. 1-6 на електронен носител.  

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

/ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ/ 

 
 


