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ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на
класификацията на разходите по области на политики и бюджетни
програми за 2015 г. 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“

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 Решение на
Министерския съвет за утвърждаване на класификацията на разходите по области на
политики и бюджетни програми за 2015 г. 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“.
На основание чл. 77, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2014 г. Министерският съвет следва да утвърди класификацията на разходите по
области на политики и бюджетни програми за 2015 г. от компетентността и отговорността
на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския
съвет, на министерствата и на държавните агенции, съгласно която бюджетните
организации, прилагащи програмен формат на бюджет, следва да разработят бюджетните
си прогнози за 2015 г.
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Класификацията е изготвена от министъра на финансите в изпълнение на чл. 77, ал.
2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. по предложение на
първостепенните разпоредители с бюджет. В класификацията на разходите по области на
политики и бюджетни програми са включени и тези на Държавен фонд „Земеделие“,
чийто изпълнителен директор е определен от Министерския съвет да прилага програмен
формат на бюджет за 2015 г. съгласно т. 1.12 от Решение на Министерския съвет № 57 от
4 февруари 2014 г. за бюджетната процедура за 2015 г. Към всяка област на политика и
бюджетна програма е поставен класификационен код, който представлява осемзначна
комбинация от числа, където първите четири цифри съответстват на кода на бюджетната
организация по Единната бюджетна класификация, следващите две цифри са
идентификатор на съответната област на политика и съответно последните две цифри са
идентификатор на бюджетната програма.
Предложенията на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) по бюджетите
на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд
„Земеделие“ са разработени съгласно указанията на министъра на финансите, дадени с
БЮ № 2 от 10.02.2014 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ
за периода 2015-2017 г. на база на преглед на политиките и програмите им и връзката им
със стратегическите документи и законодателството, посредством които на ПРБ са
вменени функции за дефиниране на насоките и разработване и координиране на
дейностите по осъществяването на държавната политика в съответната област.
На база на утвърдената класификация по области на политики и бюджетни
програми ПРБ, прилагащи програмен формат на бюджет, ще разработват проектите си на
бюджет за 2015 г. с актуализирани бюджетни прогнози за 2016-2017 г. в рамките на
политиката, за изпълнението на чиито цели отговарят. Предвидена е възможност в случай
на организационни, структурни или нормативни промени, които засягат дейността на
съответната бюджетна организация да могат да се предлагат промени на утвърдената
класификация.
Не се налага по акта 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 е проведено публично обсъждане. Областите на политики и
бюджетни програми са дефинирани на база на законодателството и приетите
стратегически документи.

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
разходите по области на политики и бюджетни програми за 2015 г. 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“;

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.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

/ПЕТЪР ЧОБАНОВ/

