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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 № 37 на Министерския съвет от
2017 г. за бюджетната процедура за 2018 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 2018 г.
Разчетени са средства във връзка с ръста на минималната работна заплата за
страната и увеличението на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ от работодателя.
Отразена е информацията, подадена 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 от Министерството на
образованието и науката за броя на учениците и децата в детските градини.
В прогнозата за 2018 г. за общините по функция „Отбрана и сигурност“ е
предвидено увеличение на броя на регистрираните доброволци със 127 бр. и на броя на
обществените възпитатели към местните комисии за борба срещу обществените
прояви на малолетните и непълнолетните с 10 броя.
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Предвидено е увеличение на средствата за финансиране на институции в
системата на предучилищното и училищно образование, като увеличението на
стандартите в сферата на образованието за 2018 г. отразява допълнително:
- увеличението на заплатите на учителите от 01.09.2017 г. средно с 15% в
годишен аспект;
- диференцирането на стандартите за детските градини за седемте групи общини
в полза на общините с малък брой население /малките и планински общини/.
Предлага се диференциран подход в увеличението на стандартите в резултат на
отчитането на дела на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал, т.е. предварително е елиминирана частта за издръжка и
тогава е приложен процентът на увеличение на заплатите и осигуровките. Има
увеличение на стандартите от втора към седма групи общини за детските градини,
което е предпоставка за промяна в модела на финансиране и въвеждане на регионален
компонент.
Във функция „Здравеопазване“, стандартите са завишени средно с 15 %, в т.ч за
медицинско обслужване в здравен кабинет, за яслена група към целодневна детска
градина, за детска ясла, детска кухня и за здравните медиатори.
В прогнозата за 2018 г. за делегираните от държавата социални дейности в
общините е отразено диференцирано изменение на стандартите, както следва:
- за специализираните институции за предоставяне на социални услуги те са
увеличени със 7%, с изключение на домовете за стари хора, където увеличението е с
10%;
- за социалните услуги предоставяни в общността увеличението на стандартите е
в границите от 5% до 13%, като за центровете за социална рехабилитация и интеграция
увеличението е с 13%, а за защитените жилища с 8%. Размерът на месечната помощ на
ученик запазва нивото си от 2017 г.
Предвидено е увеличение на стандартите за държавните музеи, художествени
галерии и държавната библиотека средно с 2 %. За делегираните от държавата
дейности в сферата на културата, финансирани чрез общинските бюджети, са
предвидени допълнително 1.5 млн.лв. във връзка с въвеждане на единен разходен
стандарт за всички музеи и художествени галерии с регионален характер независимо
от субсидираната численост. Стандартът за регионалните библиотеки е завишен с 4 %,
а за читалищата с близо 15 %.
Стандартите за делегираните от държавата дейности са съобразени с проекта на
размерите на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за
периода 2018 - 2020 г. и съгласно основните допускания за средносрочната бюджетна
прогноза за периода 2018 г. - 2020 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 2018 г.
Проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 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. Поради характера на проекта на акт, по
същия не са проведени обществени консултации.
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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.
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 с натурални и стойностни показатели през 2018 г.

Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.

Проект на Решение на МС;
Финансова обосновка;
Съгласувателни писма;
Справка за отразяване на становищата;
Съобщение за средствата за масово осведомяване.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
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