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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите
за 2014 г. за дейността на Школата по публични финанси

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 за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на финансите за
2014 г. във връзка с възстановяване на функции в министерството за дейността на
Школата по публични финанси.
Одобряването на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
финансите е свързано с предложените промени за възстановяване статута, функциите и
дейността на Школата по публични финанси, която е създадена през 2003 г. и е
съществувала в структурата на Министерството на финансите до 21.07.2014 г., и чиито
функции преминаха към Института по публична администрация (ИПА) в резултат на
промени, направени с Постановление № 190 на Министерския съвет от 2014 г.
С предложения проект на акт се одобряват допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на финансите в размер на 91 500 лв. за осигуряване дейността на
Школата, като източник са предвидените за тази цел средства по централния бюджет.

Реализирането на приоритетите и целите на фискалната политика при управление
на публичните ресурси обуславя необходимостта от постоянното повишаване на
професионалната компетентност и квалификация на администрацията в областта на
бюджета и публичните финанси. Новото национално и европейско законодателство в
областта на бюджета и публичните финанси също е предизвикателство и обуславя
необходимостта от провеждане на обучения по програма, разработена и координирана в
рамките на Министерството на финансите.
Безспорни са дългогодишните резултати на Школата като специализирано звено в
Министерството на финансите, което на базата на анализ на нуждите от обучение в
публичния сектор разработва и предоставя специализирано професионално обучение в
областта на бюджета и публичните финанси. Чрез дейността на школата се развиват
теоретичните знания и се създават практически умения във всички сектори на държавната
администрация за прилагане на законодателството в областта на публичните финанси,
финансовото управление и контрол в публичния сектор, вътрешния одит в публичния
сектор и др.
Преподаватели на школата са утвърдени експерти, активно участващи в
създаването на нормативната уредба в областта на публичните финанси, притежаващи
необходимата експертиза и способности за разясняване на нейното приложение в
практиката.
Министерство на финансите разполага с изградена обучителна инфраструктура в
публичния финансов сектор като важен и неделим елемент от системния подход в
управлението на публичните финанси.
Следва да отбележим, че Школата е създадена в изпълнение на проект, финансиран
с предприсъединителните инструменти, и с успешната си дейност до момента на
преминаването й към ИПА е показвала устойчивост на изградения капацитет и
постигнатите резултати. Приемането на проекта на акт ще възстанови дейността на
Школата по публични финанси като добра и успешна европейска практика за
предоставяне достъпно обучение в областта на бюджета и финансовото управление и ще
подпомогне изграждането на практически умения, квалификация и компетентност,
необходими за функционирането на една модерна и качествена администрация.
Дейността във връзка с обученията по публични финанси ще се осигури със
съответните щатни бройки, с които ще се увеличи персонала на министерството за сметка
на намаляване числения състав на ИПА, за което се предлагат съответните промени в
устройствените правилници на Министерството на финансите и на ИПА.
Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове,
които не оказват пряко въздействие върху държавния бюджет, съгласно приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Проектът не въвежда разпоредби на правото на Европейския съюз, поради което не
се налага по него да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския
съюз.
Проектът на постановление е обявен за публично обсъждане на интернет
страницата на Министерството на финансите съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от
Закона за нормативните актове и на Портала за обществени консултации. По проекта е
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проведено съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, за което е приложена справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното, предлагам на Министерския съвет на основание чл. 8,
ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация да
разгледа и приеме предложения проект на постановление.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Финансова обосновка;
3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;
4. Справка за отразяване на получените становища;
5. Получени становища по проекта на Постановление на Министерския съвет

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
/РУМЕН ПОРОЖАНОВ/
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