РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Изх. № ..............................

Проект

София, ................ 2016 г.

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение
№ 468 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на
класификация на разходите по области на политики и бюджетни
програми от компетентността и отговорността на съответния
първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на
Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на
Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2016-2018 г., изменено с
РМС № 961 от 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 (УПМСНА) представям на Вашето внимание проект на
Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 468 на Министерския съвет
от 2015 г. за утвърждаване на класификация на разходите по области на политики и
бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен
разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на
държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2016-2018 г. (изм. с
РМС № 961 от 2015 г.).
В съответствие с чл. 75, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г. (ЗДБРБ за 2015 г.) с Решение № 468 от 2015 г. Министерският съвет
утвърди класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми от
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компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по
бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на
Държавен фонд „Земеделие“, съгласно която бюджетните организации, прилагащи
програмен формат на бюджет, следва да разработват проектобюджетите си и бюджетните
си прогнози за през периода 2016-2018 г. На основание на чл. 75, ал. 2 от ЗДБРБ за 2015 г.
класификацията беше изменена с РМС № 961 от 2015 г. за отразяване на настъпилите
структурни, организационни и функционални промени, засягащи области на политики и
бюджетни програми на Министерството на образованието и науката и на Министерството
на икономиката.
С влизането в сила на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и в изпълнение
на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Закона за публичните финанси първостепенният
разпоредител с бюджет (председател на Държавна агенция „Разузнаване“) по бюджета на
агенцията следва да прилага програмен формат на бюджет. В рамките на първия етап от
бюджетната процедура за 2017 г. Държавна агенция „Разузнаване“ разработи и представи
бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. в програмен формат, съгласно която са
дефинирани област на политика и бюджетна програма, като предложение за включване в
класификацията.
С промяната на чл. 288, ал. 2 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 28 от
2016 г.) управлението и стопанисването на имуществото на съдебната власт през 2016 г.
преминава от Министерството на правосъдието във Висшия съдебен съвет. Тази промяна
оказва влияние на структурата на програмния формат на бюджет на Министерството на
правосъдието и с писмо от министерството е предложено от класификацията на разходите
по области на политики и бюджетни програми да отпадне бюджетна програма
„Инвестиции на органите на съдебната власт“ с класификационен код 1400.01.05.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 18, ал. 5 от Закона за публичните
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
се предлага с проекта на акт в класификацията да се включи Държавна агенция
„Разузнаване“

с

класификационен

код

3900.00.00,

Политика

в

областта

на

информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо
процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на
Република България с класификационен код 3900.01.00 и Бюджетна програма
„Разузнаване” с класификационен код 3900.01.01, както и да отпадне Бюджетна програма
„Инвестиции на органите на съдебната власт“ с класификационен код 1400.01.05 от
Политика в областта на правосъдието с класификационен код 1400.01.00.
С промените на утвърдената класификация по области на политики и бюджетни
програми ще се постигне съответствие с актуалните функционални компетентности и

отговорности на първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно нормативната
уредба, като класификацията ще бъде база за разработването на проектите на програмните
бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет, прилагащи програмен формат на
бюджет, в рамките на бюджетната процедура за 2017 и 2018 г.
По проекта на акт не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с
европейското право, тъй като с него не се въвеждат изисквания на европейското
законодателство и не се прави хармонизация на материя, регламентирана в актове на
Европейския съюз.
Проектът на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което към него е представена финансова обосновка съгласно
приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА.
По предложения акт не се налага провеждане на публично обсъждане.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното, предлагам на Министерския съвет на основание чл. 8, ал.
3 от УПМСНА да разгледа и приеме предложения проект на решение.
Приложения:
1. Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 468 на
Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на класификацията на разходите по
области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на
съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския
съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за
периода 2016-2018 г., изменено с РМС № 961 от 2015 г.;
2. Финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
УПМСНА;
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 акт на Министерския съвет.
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