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ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

(обн., ДВ, бр. 107 от 2018 г.; доп., бр. 5 от 2019 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 представям на Вашето внимание проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 344 на Министерския 

съвет от 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

Предложените промени са изготвени въз основа на приетите от Народното събрание 

изменения и допълнения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 

изискванията на Закона за публичните финанси като важен елемент на доброто управление на 

публичните финанси и са свързани с: 

− Привеждане на показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството 

на отбраната за 2019 г. в съответствие с параметрите на приетия от Народното събрание 

Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2019 г., с който са увеличени разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 

г. с 2 100,0 млн. лв. за придобиване на нов тип боен самолет от въоръжените сили на 

Република България. Предвид постигнатите договорености по отношение на цената на 

пакета по сделката, която възлиза на 2 198,3 млн. лв. (изчислена при прогнозен валутен курс 
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на лева спрямо щатския долар от 1,75 лева за долар), както и отчитайки допълнителните 

очаквания на Министерството на отбраната, с проекта на постановление се предлага да се 

увеличи размерът на разходите за 2019 г. по „Политика в областта на отбранителните 

способности“, в т.ч. по бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“ с 2 100 

млн.лв. 

− Допускане разходване на средства от резерва за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия без да се изчаква свикване на заседание и 

предложение от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет. При определени обстоятелства, в следствие на настъпило бедствено 

положение, се налага вземане на бързи управленски решения, в т. ч. и за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфери, за неговото преодоляване или предотвратяване на 

допълнителни щети. 

− С оглед спазване на добра финансова дисциплина и с цел създаване на условия за 

недопускане на просрочени задължения по бюджета на Министерството на външните работи, 

се предлага въвеждането на изискване при разходването на допълнителните средства за текущ, 

основен ремонт и придобиване на сгради и земя за сметка на постъпления от действия на 

разпореждане и управление на имоти в чужбина. 

− Възникналата необходимост от създаването на администрирани разходни 

параграфи на база отчетени разходи от първостепенните разпоредители с бюджет по 

обслужването на заемите и за други разходи по държавните инвестиционни заеми през 2019 г. 

− Възникналата необходимост в хода на изпълнение на държавния бюджет за 

допълване на утвърдените с приложение № 1 към чл. 9 от постановлението показатели за 

извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси на база отчетени разходи. 

С проекта на постановление на Министерския съвет не се въвеждат норми на правото 

на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде правен анализ за съответствие 

с правото на Европейския съюз и да бъде изготвяна справка за съответствие с европейското 

право. 

Съгласно чл. 35, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация към проекта на постановление е приложена финансова обосновка по 

образеца по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ за актове, които не оказват 

въздействие върху държавния бюджет. 

Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на държавния 
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бюджет на Република България за 2019 г. и пакетът от документи към него са съгласувани по 

реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

В съответствие с § 1а, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за нормативните 

актове по проекта на акт не е извършена частична предварителна оценка на въздействието и 

не е проведена обществена консултация. 

С оглед гореизложеното и на основание § 20 от преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.  и чл. 8, ал. 2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление за 

изменение и допълнение на Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

2. Получени становища по проекта на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Постановление № 344 на Министерския съвет за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

3. Справка за отразяване на получените становища по чл. 32 от УПМСНА. 

4. Финансова обосновка. 

5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 


