РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-50
София, 17.01.2020 г.
На основание чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация и чл. 25,
ал. 4 от Закона за администрацията
НАРЕЖДАМ:
1. Утвърждавам списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в
интернет за сферата на дейност на Министерството на финансите през 2020 г., съгласно
приложението.
2. Списъкът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на Министерството на
финансите.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар и на началника
на отдел „Връзки с обществеността”.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
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Приложение към Заповед №
ЗМФ-50/17.01.2020 г.
на министъра на финансите

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА
ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
 Информация с описание на функции, структура и история на Министерството на
финансите;
 Стратегически план на Министерството на финансите за 2019 – 2021 г.;
 Информация за Бюджет 2020;
 Информационен бюлетин „Бюджет за гражданите“;
 Указания и свързаните с тях приложения за изпълнението, отчитането и др. на
държавния бюджет на Република България за съответната година;
 Информация за бюджетното планиране - бюджетната процедура за 2021 г., указания и
насоки за разработване на бюджетните прогнози и проектобюджети на първостепенните
разпоредители с бюджет със съответните приложения и макети, актове на Министерския
съвет в изпълнение на етапите от бюджетната процедура за 2021 г.;
 Методологически указания за програмно бюджетиране - указания и свързаните с тях
приложения за съставянето и представянето на тримесечна информация за разходите по
бюджетни програми и отчетите към полугодието и годината за изпълнението на
програмните бюджети за 2020 г.;
 Стратегии, планове, програми, отчети и доклади относно данъчната политика;
информация за данъчните приходи и разходи;
 Анализи и оценки за бюджета и финансовото управление;
 Методология на отчетността на бюджетните организации;
 Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията на бюджета –
информация за плащанията в СЕБРА по първостепенни системи и по код за вид плащане
и други плащания в Българската народна банка; плащания в СЕБРА на централната
администрация и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на
Министерството на финансите; плащания в СЕБРА на Националния фонд;
 Корекции на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет,
указания и искания за предоставяне на допълнителна информация от общините, други
писма за сведение;
 Финансови показатели на общините - методически указания и критерии по прилагането
на чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси, финансови данни и анализ на данните
за общините, съгласно чл. 130г, ал. 2 от Закона за публичните финанси;
 Централен регистър общински дълг – указания във връзка с Централния регистър на
общински дълг;
 Списък на общините с равнище на безработица с или над 25 на сто по-високо от средното
за страната;

 Разпределение на средствата по общини и залагане на лимити чрез СЕБРА – субсидии и
компенсации в автомобилния транспорт;
 Статистическа информация – месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор
„Централно управление“; консолидиран дълг на сектор „Държавно управление“;
гарантиран дълг на сектор „Държавно управление”; годишен обзор на дълга и
гаранциите на подсектор „Централно управление“; информация за нетните касови
потоци на единна сметка в Българската народна банка; месечен бюлетин за
изпълнението на държавния бюджет и на основните показатели по консолидираната
фискална програма; фискален резерв – месечна информация; тримесечна информация за
състоянието и доходността на фискалния резерв; данни по консолидираната фискална
програма – Национална методология и GFSM методология; данни по държавния
бюджет; просрочени задължения на централно и местно управление и
социалноосигурителните фондове;
 Държавен дълг – Стратегия за управление на държавния дълг 2020-2022 г.; емисионна
политика; информация за проведени аукциони; справка за обемите на търговия на
вторичния пазар на ДЦК; процедура за избор на първични дилъри на ДЦК; списък с
първичните дилъри на ДЦК;
 Информация относно управлението на средствата от ЕС – Финансово изпълнение по
Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за програмен период 2007 – 2013 г.;
Финансово изпълнение на Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд,
Европейски социален фонд и Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица за програмен период 2014 – 2020 г.;
 Отчет за касово изпълнение (месечен и тримесечен) и годишен финансов отчет на
Националния фонд;
 Икономическа политика – месечен обзор на българската икономика; годишен обзор на
българската икономика; финансов сектор: оценки и очаквания; индикатор на
икономическата активност в България; макроикономическа прогноза; Национална
програма за реформи на Република България; Конвергентна програма на Република
България; Национална програма за развитие: България 2020; информация относно
подготовката на Република България за членство в еврозоната;
 Информация относно Съвет ЕКОФИН;
 Бюджет на ЕС – Годишен бюджет на ЕС (бюджетна процедура и текущ бюджет);
Многогодишна финансова рамка на ЕС и финансиране на бюджета на ЕС (системата на
собствените ресурси; законодателна база на системата на собствените ресурси на ЕС);
графична/таблична информация за вноските на България в бюджета на ЕС по видове
собствени ресурси и ръководство за администриране на собствените ресурси на Общия
бюджет на ЕС в България );
 Информация относно Плана „Юнкер“; Предоставяне на информация за кредитния
рейтинг на страната, оценяван от следните агенции: Moody's, S&P Global Ratings и Fitch;
 Отчет за изменението на касовите потоци на Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система;
 Информация за държавните помощи;
 Информация по Постановление № 114 на Министерския съвет от 2010 г. за наблюдение и
контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества
с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират;

 Информация за юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно
управление“;
 Информация за публично-частно партньорство;
 Оператори и квоти – списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на
дейност като оператор на ваучери за храна, на лицата, на които е издадена заповед за
отнемане на разрешението за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна,
както и обща и индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна; заповед на
министъра на финансите за определяне размера на индивидуалната квота и общия брой
на индивидуалните квоти; заповед на министъра на финансите за обявяване/прекратяване
на конкурс за издаване на разрешение за извършване на дейност като оператор на
ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор; заповед на министъра на
финансите за издаване на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери
за храна и осъществяване дейност като оператор; заповед на министъра на финансите за
отказ за издаване на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за
храна и осъществяване дейност като оператор; заповед на министъра на финансите за
отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване дейност като оператор;
 Информация за предоставената държавна субсидия на политическите партии и коалиции
по Закона за политическите партии;
 Информация за възстановените до 31 декември 2020 г. средства от политическите партии
и коалиции по Закона за политическите партии;
 Информация относно финансово управление и контрол и вътрешния одит в публичния
сектор (ИСФУКВО) и информация за провеждане на изпита за придобиване на
сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“;
 Информация за Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги;
 Бюджет на Министерството на финансите, отчет за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на
Министерството на финансите (месечен и тримесечен) и годишен финансов отчет,
тримесечна информация за разходите по бюджетни програми, отчет за изпълнението на
програмния бюджет;
 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, за реда
и условията за повторно използване на информация, за таксите по чл. 41ж и за
форматите, в които се поддържа информацията ;
 Информация за административните услуги и регистри; Достъп до публични регистри и
системи;
 Списък на издадените актове от министъра на финансите в изпълнение на неговите
правомощия;
 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно доклада, както и
предварителната оценка на въздействието на проекта на нормативен акт и становището
на дирекция „Модернизация на администрацията“ по предварителната оценка на
въздействието в случаите, когато е приложимо. Проекти на стратегически документи за
обществено обсъждане. Резултатите от общественото обсъждане на проектите на
нормативни и на стратегически документи;
 Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по
чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения










за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в
производството;
Текстовете на издадените от министъра на финансите общи административни актове;
Последващите оценки на въздействието на нормативните актове, извършени от
министъра на финансите;
Отворени данни – актуална информация за данните, които се публикуват в отворен
формат;
Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в Профила
на купувача съгласно Закона за обществените поръчки и ППЗОП;
Информация за обявените конкурси, подбори и стажантски програми;
Информация от отчета за дейността на Инспектората през предходната година.
Информация за дейността на Школата по публични финанси.
Съкращения:
СЕБРА
Система за електронни бюджетни разплащания
ИСФУКВО Информационна система за финансово управление и контрол и
вътрешен одит в публичния сектор
ЕС
Европейски съюз
ЕКОФИН Съвет на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси
ДЦК
Държавни ценни книжа
ППЗОП
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Формати на публикуваната информация: PDF, MS Word, MS Excel, CSV, HTML

