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Д О К Л А Д 

ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 

2015 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 вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 

разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на 

финансите за 2015 г. 

С проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени вътрешнокомпенсирани 

промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми. Средствата по 

политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, 

контрабанда на стоки,  изпиране на пари и финансиране на тероризма, бюджетна програма 

“Митнически контрол и надзор (нефискален)” са необходими за завършване на 

реконструкцията на ГКПП Капитан Андреево. Предлага се средствата да бъдат осигурени от 

утвърдените по бюджета разходи за концесионна дейност по политика в областта на 

ефективното събиране на всички държавни приходи, бюджетна програма „Администриране 

на държавните приходи“ и от планираните разходи за развитие и поддръжка на 

информационните системи на министерството по бюджетна програма „Администрация“. 

Реконструкцията на ГКПП Капитан Андреево, която бе започната в рамките на Втория 

проект за улесняване на търговията и транспорта (УТТЮЕ II), финансиран със заем от 

Световната банка, е в процес на завършване. След настъпването на крайната дата за теглене 

на средства от заема (30.06.2014 г.) и изтичането на четирите месеца Гратисен период на 

31.10.2014 г., извършените строителни работи се заплащат изцяло с бюджетни средства. 

Оставащият обем строителни работи възлиза на по-малко от 15% от договора. Според 

последната работна програма, подготвена от строителя и съгласувана със строителния надзор, 

строителството трябва да приключи до 30.07.2015 г. Договорите за строителство, строителен 

надзор и авторски контрол са действащи и строителните работи продължават. 



Завършването на модернизацията на този най-голям граничен пункт в Европа е от 

голямо значение, както за страната, така и в международен план, което налага строителството 

на ГКПП Капитан Андреево да продължи до цялостното му завършване и да бъде финансиран 

с бюджетни средства. 

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на 

финансите за 2015 г. 

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.  

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. 1 от Закона за публичните 

финанси, чл. 76, ал 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 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 вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 

2015 г. 

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

3. Финансова обосновка. 

4. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

5. Получени становища по проекта на Постановление на Министерския съвет за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области 

на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 

2015 г. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

     ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

     Министър на финансите 

 

 


