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Д О К Л А Д 

 

ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ –  МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на промени в 

актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-

2017 г., одобрена с Решение № 791 на Министерския съвет 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 Решение на 

Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна   

прогноза за периода 2015-2017 г., одобрена с Решение № 791 на Министерския съвет от 

2014 г.  

Проектът на решение е изготвен в съответствие с чл. 79, ал. 7 от Закона за публичните 

финанси, съгласно който при необходимост Министерският съвет в едномесечен срок от 

обнародването на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване и закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

съответната година одобрява промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза в 

съответствие с параметрите на приетите закони. 

Промените в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-

2017 г. са свързани с: 

 Изменение на показатели по бюджета на съдебната власт; 

 Изменение на показатели по бюджета на Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори; 

 Актуализиране на показатели по бюджета на ДОО; 
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 Регламентиране на възможност за издаване на държавни гаранции на Българската 

банка за развитие; 

 Промяна на увеличението на минималния осигурителен доход за земеделските 

производители и тютюнопроизводителите – от 240 лв. на 300 лв. вместо 

предвиденото първоначално увеличение в по-голям размер от 240 лв. на 420 лв. от 

1 януари 2015 г.; 

 Разширяване обхвата на облагаемите доходи от лихви по всички банкови сметки, 

с изключение на тези от детски влогове, като за периода 2015-2017 г. се 

предвижда годишна ставка в размер на 8 % за данъка върху доходите от лихви по 

депозитни сметки в търговски банки; 

 Предвижда се от 2015 г. необходимият осигурителен стаж за придобиване право 

на пенсия да се увеличава с по 4 месеца всяка година за периода 2015-2017 г., като 

за 2015 г. се предвижда замразяване на изискуемата пенсионна възраст. 

Привеждането на бюджетните показатели и на разходните тавани на първостепенните 

разпоредители с бюджет (ПРБ) за периода 2015-2017 г. в съответствие с настъпилите 

промени в приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2015 г. ще осигури 

актуализирана база, която е необходима на ПРБ за реалистично планиране на 

средносрочните им бюджетни прогнози за следващия период 2016-2018 г. 

Предложените промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 

2015-2017 г. са изготвени изцяло въз основа на изискванията на Закона за публичните 

финанси като важен елемент на доброто управление на публичните финанси. С приемането 

на тези промени се цели повишаване на прозрачността на бюджетния процес и на качеството 

на информацията съдържаща се в бюджетните документи, както и създаване на 

предпоставки за постигане на устойчива и предсказуема средносрочна рамка, осигуряваща 

по-ефективно разпределение и управление на ресурсите.  

Съгласно чл. 79, ал. 8 от Закона за публичните финанси първостепенните 

разпоредители с бюджет, които изготвят програмен формат на бюджетите си, при 

необходимост следва също да ги актуализират и публикуват на интернет страницата си в 

едноседмичен срок от одобрените промени в актуализираната средносрочна бюджетна 

прогноза. 

С предложения проект на решение на Министерския съвет не се въвежда европейско 

право, поради което не се налага по него да бъде изготвена справка за съответствие с 

европейското право. 

Към проекта на решение на Министерския съвет е приложена необходимата 

финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с всички 

първостепенни разпоредители с бюджет, както и с Националното сдружение на общините в 

Република България.  

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 79, ал. 7 от Закона за публичните 

финанси 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 

Решение на Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна 

бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., одобрена с Решение № 791 на Министерския 

съвет от 2014 г. 



3 

 

Приложения:  

1. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на промени в 

актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., 

одобрена с Решение № 791 на Министерския съвет от 2014 г.; 

2. Финансова обосновка; 

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 Решение на Министерския съвет за 

одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 

периода 2015-2017 г., одобрена с Решение № 791 на Министерския съвет от 

2014 г. 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

 

/ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ/ 
 

 

 


