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ДОКЛАД
ОТ
РУМЕН ПОРОЖАНОВ - МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ОТНОСНО: Проект на постановление на Министерския съвет за изменение на
Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 12 от
2014 г.; попр., бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 45 от 2014 г., изм. и доп. бр. 79
от 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 изменение на Постановление № 19 на Министерския съвет от
2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2014 г.;
попр., бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 45 от 2014 г., изм. и доп. бр. 79 от 2014 г.).
С чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014
г. в рамките на създадения резерв по централния бюджет за икономически растеж и
заетост беше утвърдено разпределение на средства в размер до 500 000 хил. лв., които
да бъдат разходвани за Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите”. С ПМС 19 от 2014 г. бяха предоставени средства в размер на
499 345 хил. лева за изпълнение на проекти/програми с регионално и национално
значение, отговарящи на изискванията, определени в Постановление № 4 на
Министерския съвет от 2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и
програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г., от които 210 258 хил. лв. за
проекти на министерства и ведомства.
С Постановление № 288 на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 за одобряване на средства от
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2014 г.; попр., бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 45 от
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2014 г.) е предвидено да се прекрати финансирането на определени проекти/програми,
за които няма сключен договор с изпълнител до 17 септември 2014 г.
Към 17.09.2014 г. са завършени и разплатени 11 обекта на Агенция „Пътна
инфраструктура” на обща стойност 22.1 млн. лева.
Изпълняващите се в момента проекти, за които към 17.09.2014 г. има сключени
договори с изпълнители на министерствата и ведомствата са на обща стойност 119.9
млн. лв., от които е разплатено 20 млн. лв. и се очаква до края на годината да бъдат
разплатени 64.7 млн. лв. Поради съдебни спорове или липса на достатъчно време за
финализиране на проектите, няма да бъдат разплатени до края на 2014 г. 35.1 млн. лв.,
които ще се разплащат през следващата година за сметка на бюджетите на съответните
първостепенни разпоредители с бюджет. Проектите, които се прекратяват са на обща
стойност 66.5 млн. лв., тъй като няма сключен договор с изпълнител до 17.09.2014 г. и
са на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и
водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на инвестиционното
проектиране, Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Министерството на регионалното развитие, Агенция „Пътна
инфраструктура” и Медицински университет Плевен. От договорени по-ниски цени по
сключените договори се реализира допълнителна икономия от 1.9 млн. лв. Общата
икономия възлиза на 103.5 млн. лв. от така определените средства по проекти на
министерства и ведомства за 2014 г. в размер на 210.3 млн. лв.
За проекти и обекти на общините с ПМС 19 от 2014 г. бяха одобрени 289 087
хил. лева, разпределени съгласно Приложение 1 към постановлението. Средствата са за
368 проекта в 173 общини.
Изпълнението на проектите на общините към настоящия момент е както следва:
 Окончателно завършени и разплатени са 68 проекта в рамките на
одобрените суми по ПМС 19 от 2014 г., на обща стойност 33 972.8 хил.
лева;
 За проекти, които са в процес на изпълнение и имат сключени договори с
изпълнители към 17.09.2014 г., изплатените до момента средства в
рамките на одобрените суми с ПМС 19/2014 г., са 70 957.0 хил. лева, а до
края на годината се очаква да бъдат разплатени още 168 852.4 хил. лева;
 Общо средствата за завършените проекти и проектите, които са в процес
на изпълнение са в размер на 273 782.2 хил. лева.
Спрямо утвърдените с ПМС 19/2014 средства в размер на 289 087.1 хил. лв.
икономията по проекти на общините възлиза на 15 304.9 хил. лв., от които:
 От проекти, за които няма сключени договори с изпълнител към
17.09.2014 г. и които се прекратяват - 9 976.5 хил. лв.
 От договорени по-ниски цени по сключените договори, вкл. от
завършените проекти, се формира икономия от 5 328.4 хил. лева.
С така предложения проект на постановление се отразява икономията, която се
реализира на база проекти, които ще се прекратяват, тъй като няма сключени договори с
изпълнители към 17.09.2014 г., проекти, които няма да има възможност да бъдат
разплатени до края на 2014 г. и икономии на база договорени по-ниски цени по
сключените договори.
С проекта на постановление на Министерския съвет не се въвеждат норми на
европейското право, поради което не е необходимо да бъде изготвена справка за
съответствие с правото на Европейския съюз.
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Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове,
които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет съгласно
чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, тъй като тези средства са разчетени като разходи в резерва по
чл. 1, ал. 2 от ЗДБРБ за 2014 г. и реализираната икономия се запазва като резерв.
Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на акт е публикуван на интернет страницата на Министерството на
финансите, съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове, както и на Портала за обществени консултации към
Министерския съвет. Направените бележки и предложения са отразени съгласно
приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 1, ал. 5, т. 1 и ал 6 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 разгледа и приеме приложения проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение на Постановление № 19 на Министерския съвет от
2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2014 г.;
попр., бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 45 от 2014 г., изм. и доп. бр. 79 от 2014 г.)
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на
Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2014 г.; попр.,
бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 45 от 2014 г., изм. и доп. бр. 79 от 2014 г. );
2. Финансова обосновка;
3. Съобщение за средствата за масово осведомяване;
4. Съгласувателни писма;
5. Справка за отразяване на становищата и бележките.

МИНИСТЪР:
РУМЕН ПОРОЖАНОВ
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