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ДОКЛАД
ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ОТНОСНО:Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за
приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с
натурални и стойностни показатели през 2018 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. 2.2.13, буква „г“ 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 изменение и допълнение на Решение № 286 на
Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 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 2017 г., по функции:
Общи държавни служби
В прогнозата за 2018 г. е предвидено увеличение на текущите разходи в размер
на 23,4 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2017 г., с които се осигурява увеличение на
разходите за персонал на общинска администрация с 5 на сто.
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Отбрана и сигурност
В прогнозата за 2018 г. е предвидено увеличение на текущите разходи в размер
на 2,2 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2017 г., което е в резултат на ръста в минималната
работна заплата и осигурителните вноски за ДОО. Броят на регистрираните
доброволци е увеличен с 316 бр., на обществените възпитатели към местните комисии
за борба срещу обществените прояви на малолетните и непълнолетните – с 10 бр. и на
секретарите на местните комисии с 1 бр.
Образование
С цел обвързване на финансирането с качеството на образованието, от 2018 г. ще
се извърши промяна в системата на делегираните бюджети като финансирането няма
да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от
спецификата на региона в който се намира училището, а в по-дългосрочен период и от
качеството на образователния процес. За 2018 г. предвидените допълнителни средства
са в размер на 330,0 млн. лв.
За училищата в които има концентрация на ученици от уязвими групи, както и за
професионалните гимназии в които се обучават ученици по професионални
направления с бъдещ недостиг на пазара на труда, се предвижда допълнително
финансиране.
Усъвършенстването на механизма на разпределение на средствата от държавния
бюджет за предучилищното и училищното образование ще осигури постигане на
справедливо и ефективно разпределение на финансовите ресурси в съответствие с
потребностите на детските градини и училищата.
Прилагането на съвременни образователни политики, насочени към
образователните потребности на обучаваните, включва осигуряване на условия за
приобщаващо образование и подкрепа за личностно развитие на всяко дете и учени;.
За реализиране на образователните приоритети ще се изпълняват комплексни
мерки и действия, гарантиращи равен достъп до качествено образование чрез
осигуряване на безплатен транспорт на децата и учениците и целодневна организация
на учебния ден в средищните училища; допълнително финансиране на защитени
училища и детски градини.
Здравеопазване
В прогнозата за 2018 г. е предвидено увеличение с 25,5 млн.лв. на текущите
разходи в здравеопазването спрямо ЗДБРБ за 2017 г. във връзка с поетапното
увеличение на заплатите на медицинския персонал, ръста на МРЗ и на осигурителните
вноски за ДОО от работодателя, промяна на натуралните показатели. Увеличението на
средствата е и във връзка с промяна в отчетността на дейността на общинските съвети
по наркотични вещества от функция „Отбрана и сигурност“ във функция
„Здравеопазване“ и въвеждането на допълващ стандарт за дейности по Националната
стратегия за борба с наркотиците.
Броят на здравните медиатори е увеличен с 15 броя.
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
В прогнозата за 2018 г. средствата за текущи разходи за делегираните от
държавата социални дейности в общините са завишени с 19,5 млн.лв. спрямо ЗДБРБ
за 2017 г. Отразено е предложението на МТСП за диференцирано изменение на
стандартите и промени в натуралните показатели.
Стандартите са променени диференцирано, както следва:
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- 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.
Местата в специализираните институции са намалени със 181 броя. Местата за
социалните услуги, предоставяни в общността са увеличени с 886 броя, като найголямо увеличение на капацитета имат центровете за социална рехабилитация и
интеграция (359 места), следвани от центровете за обществена подкрепа (242 места),
центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
или деменция (133 места).
Почивно дело, култура, религиозни дейности
В прогнозата за 2018 г. за делегираните от държавата дейности в сферата на
културата, финансирани чрез общинските бюджети е предвидено увеличение на
текущите разходи в размер на 12,2 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2017 г., от които:
- 1,9 млн.лв. във връзка с въвеждане на единен разходен стандарт за всички музеи
и художествени галерии с регионален характер независимо от субсидираната
численост;
- 2,1 млн.лв. във връзка с увеличение на стандарта на регионалните библиотеки и
8,2 млн. лв. във връзка с увеличение на стандарта на читалищата с еднакви темпове.
За държавните музеи и художествени галерии стандартът е увеличен с 1.5 %, а
за държавната библиотека е предвидено увеличение на стандарта с 5.7 %.
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 изменение и допълнение на
Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. 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.
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 изменение и допълнение на
Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. 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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