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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д 

ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО:Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2017 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 и т. 2.1.13 от Решение № 56 на Министерския съвет от 

2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г., внасям за разглеждане проект на Решение 

на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.  

Във връзка с предоставената информация от Министерството на труда и 

социалната политика за броя на услугите, предоставяни в общността и в 

специализирани институции, от Министерството на здравеопазването за броя на 

децата в детските ясли и детските кухни, от Министерство на културата за 

субсидираните бройки в музеите, читалищата и библиотеките с регионален характер и 

въз основа на данни от Министерството на образованието и науката за броя на 

учениците и децата в детските градини, се предвиждат следните основни изменения 

спрямо 2016 г., по функции:  

 

Общи държавни служби 

В прогнозата за 2017 г. е предвидено увеличение  на текущите разходи в размер 

на 15.2 млн. лв. спрямо Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) 

за 2016 г. 
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Отбрана и сигурност 

В прогнозата за 2017 г. е предвидено увеличение  на текущите разходи в размер 

на 1.8 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2016 г., от които 1.0 млн.лв. във връзка с прогнозното 

увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) за страната и съответните 

осигурителни вноски от работодатели,  0.4 млн.лв. за въвеждане единен стандарт за 

денонощните оперативни дежурни и изпълнителите по поддръжка и охрана на 

пунктовете за управление и 0.4 млн.лв. от увеличение на броя на обществените 

възпитатели към местните комисии за борба срещу обществените прояви на 

малолетните и непълнолетните с 50 бр. и на членовете на общинските съвети по 

наркотичните вещества с 15 бр. 

 

Образование 

В прогнозата за 2017 г. е разчетено увеличение на текущите разходи с 0.7 млн. 

лв. спрямо ЗДБРБ за 2016 г. във връзка с прогнозното увеличение на минималната 

работна заплата  на персонала в детските градини и в училищата, за ръста на 

осигурителните вноски за ДОО от работодателя и са планирани средства за 

финансиране на целодневната организация на учебния ден в VII клас.  

За финансирането на тези нормативни промени са необходими 27.5 млн.лв., като 

26.8 млн.лв. от тях са осигурени за сметка на намалението към 01.01.2016 г. на 10 069  

деца в детски градини, на 7 027 ученика в различните форма на обучение и на 548 

ученика в общежития съгласно информационната система на МОН „Админ М“.  

 

Здравеопазване 

В прогнозата за 2017 г. е предвидено увеличение на средствата за текущи разходи 

за общините с 0.6 млн.лв. спрямо ЗДБРБ за 2016 г., което е в резултат на: 

 увеличение с 2.0 млн. лв. за промяната на МРЗ на персонала в детските 

ясли, в детските кухни и на здравните медиатори и за ръста на 

осигурителните вноски за ДОО от работодателя; 

 увеличение с 0.2 млн.лв. на здравните медиатори с 25 бройки; 

 намаление с 1.6 млн.лв. поради намаляването: на 11 419 деца в здравни 

кабинети в общински и държавни детски градини, на 336 деца в яслени 

групи към ОДЗ и на 9182 ученика в общински и държавни училища.  

 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

В прогнозата за 2017 г. средствата за текущи разходи в делегираните от 

държавата социални дейности в общините са завишени с 11.0 млн.лв. спрямо ЗДБРБ 

за 2016 г., от които: 

 2.9 млн.лв. за прогнозното увеличение на МРЗ; 

 0.9 млн.лв. за открити през 2016 г. 8 центъра за настаняване от семеен тип 

за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи в градовете Габрово, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, Търговище 

и Столична община, като средствата са предоставени на общините от 

централния бюджет през 2016 г.; 

 1.0 млн.лв. за въвеждане на нова социална услуга (дневен център за 

деца/възрастни хора с множествени увреждания); 

 4.6 млн.лв. за увеличение на размерите на стандартите с 10%  за 

специализираните институции и за социалните услуги от резидентен тип 

за лица с ментални увреждания (умствена изостаналост, психични 

разстройства и деменция); 
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 2.3 млн. лв. от увеличение на стандарта с 15% на център за настаняване от 

семеен тип за деца/младежи с увреждания.  

 0.7 млн.лв. от намаление на стандартите за социалните услуги- дневен център 

за стари хора с 30% и на център за временно настаняване с 8%. 
Местата в специализираните институции са намалени с 369 броя. Местата за 

социалните услуги, предоставяни в общността са увеличени с 487 броя. 

 

Почивно дело, култура, религиозни дейности 

В прогнозата за 2017 г. е предвидено увеличение на текущите разходи в размер 

на 9.4 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2016 г., от които: 

 6.4 млн.лв. във връзка с увеличение на възнагражденията на персонала в 

библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер, 

предоставени през 2016 г. от централния бюджет; 

 1.6 млн. лв. от увеличение с 3% на стандарта за читалищата; 

 0.1 млн.лв. за увеличение на закритите площи на 5 музея; 

 0.7 млн.лв. за увеличение субсидираните бройки на музеите с 50 бр. за 

Регионален музей София и преобразуване на Държавния военно-

исторически музей - Плевен в Регионален военноисторически музей.; 

 0.6 млн.лв. за увеличение на субсидираните бройки на читалищата с 80 бр. 

за новорегистрирани читалища и разширяване дейността на съществуващи 

такива. 

 

 

 

Стандартите за делегираните от държавата дейности са съобразени с проекта на 

размерите на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 

периода 2017 - 2019 г. и съгласно основните допускания за средносрочната бюджетна 

прогноза за периода 2017 г. - 2019 г.  

С предложения акт на Министерския съвет не се въвежда европейско 

законодателство, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското 

право. 

В изпълнение на чл. 71, ал. 3 от Закона за публичните финанси, стандартите са 

разработени съвместно с Националното сдружение на общините в Република България 

и с ресорните министерства с чиято функционална компетентност са свързани, в хода 

на бюджетната процедура за 2017 г. 

Проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.  

е съгласуван с министрите, както и с дирекция „Правна“ на Министерския съвет. 

Проектът на Решение на Министерския съвет е съгласуван и с Националното 

сдружение на общините в Република България.  

В съответствие с чл. 35, ал.5 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, финансовата обосновка е разработена съгласно образеца 

по ал.1, т. 4, буква "б" на чл. 35 от правилника. 
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С оглед на изложеното и на основание чл. 71, ал.1 от Закона за публичните 

финанси и чл. 8, ал. 1 и 3 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 приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности през 2017 г. с натурални и стойностни 

показатели.  

 

 

 

Приложение: 

1. Проект на Решение на МС; 

2. Финансова обосновка; 

3. Съгласувателни писма; 

4. Справка за отразяване на становищата; 

5. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 


