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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 2020 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 № 52 на Министерския съвет от 2019 

г. за бюджетната процедура за 2020 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 2020 г.  

Стандартите са съобразени с размерите на основните бюджетни 

взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според 

основните допускания за бюджетната прогноза за периода 2020 - 2022 година. 

Разчетени са средства във връзка с ръста на минималната работна заплата за страната. 

В прогнозата за 2020 г. за общинската администрация са предвидени средства за 

увеличение на възнагражденията на кметовете на общини, райони, кметства и кметски 

наместници, предвид промяната в нормативната уредба относно определянето на 

индивидуалните им възнаграждения. 

В областта на сигурността и защитата на населението при извънредни ситуации 

стандартите за финансиране на доброволните формирования запазват нивото си от 

2019 г., като средствата за тези формирования са предвидени на база вписаните в 

Регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН) 

доброволци към 26.02.2019 г.  

В прогнозата за 2020 г. за делегираните от държавата дейности по образование 

средствата по бюджетите на общините имат най-голям ръст спрямо 2019 г. 

Увеличението е във връзка с политиката за увеличение на доходите на 

педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното 

образование.  
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За делегираните от държавата дейности в сферата на здравеопазването за 2020 г.  

са предвидени средства във връзка с поетапното увеличение на заплатите на 

медицинския персонал, съгласно колективния трудов договор в системата от 2018 г. 

В прогнозата за 2020 г. за делегираните от държавата социални дейности 

стандартите са увеличени диференцирано, като с най-голям ръст е стандартът за 

центровете за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания с потребност 

от постоянни медицински грижи. Размерът на месечната помощ на ученик запазва 

нивото си от 2019 г. 

За делегираните от държавата дейности в сферата на културата, финансирани 

чрез общинските бюджети, е предвидено увеличение на стандартите във връзка с 

увеличението на минималната работна заплата и на натуралните показатели. 

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 2020 г. 

За прилагането на предложения акт на Министерския съвет не са необходими 

допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините. Проектът 

на решение на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет. 

Проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 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. 

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 2020 г.  

 

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 


