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Д О К Л А Д 

ОТ ПЕТЪР ЧОБАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 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 представям на Вашето внимание проект на Постановление на 

Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството 

на финансите за 2014 г. 

С предложеният проект на акт се обезпечават дейностите, свързани с изпълнението на 

законоустановените функции на министъра на финансите по представителство на държавата 

по съдебни и арбитражни дела. Посочените функции са свързани от една страна с 

осъществяване на защитата на държавния интерес пред българските съдилища, както и с 

обезпечаване изплащането на присъдени срещу държавата суми по главници, лихви, 

обезщетения, неустойки и други подобни задължения. От друга страна те са свързани с 

организирането на защитата на Република България по образуваните международни 

арбитражни дела. Обезпечаването на функциите по представителството на държавата пред 

правораздавателните органи в страната и чужбина ще спомогне за ефективна защита на 

държавните интереси в образуваните от и срещу министъра на финансите, Министерство на 

финансите и държавата, представлявана от министъра на финансите дела. 

С проекта на постановление се увеличават показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2014 г. във връзка с допълнително поетите 

ангажименти и нови задължения от Националния компенсационен жилищен фонд. 

Увеличението се налага в резултат на промяна в Закона за уреждане правата на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове (изм. и доп., бр. 104 от 3.12.2013 г., в сила от 

3.12.2013 г.), с която се удължава с 3 години срокът за левова индексация на определените 

спестовни числа на лицата, включени в окончателните списъци, които са придобили или 

започнали изграждане на жилище.  



С проекта на постановление се предлагат и промени в чл. 3, ал. 4  на Постановление № 

81 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г., с 

които одобрените ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. се 

увеличават с 14,2 млн.лв., във връзка със сключването през 2014 г. на договори със срок на 

изпълнение над една година.   

С проекта на постановление не се въвеждат норми на европейското право, поради 

което не е необходимо да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския 

съюз. 

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

държавния бюджет, като е приложена финансова обосновка по съответния образец. 

Средствата за изпълнение на постановлението ще бъдат осигурени за сметка на предвидените 

средства по централния бюджет за 2014 г. 

По проекта на постановление и доклада е проведено публично обсъждане, чрез 

публикуване на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за 

обществени консултации. 

Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация с всички министри и дирекция „Правна“ от 

специализирана администрация на Министерския съвет. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, чл. 79 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и чл. 8, ал. 1 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на Постановление за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. 

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

3. Финансова обосновка. 

4. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

     ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

     Министър на финансите 

 

 


