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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 изменение и 

допълнение на Решение № 64 на Министерския съвет от 2020 г. за 

бюджетната процедура за 2021 г., изменено с Решение № 273 на 

Министерския съвет от 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 представям на Вашето внимание проект на Решение на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 64 на Министерския 

съвет от 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г., изменено с Решение № 273 на 

Министерския съвет от 2020 г. 

С Решение № 64 на Министерския съвет от 2020 г. за бюджетната процедура за 

2021 г. се създава необходимата организация и се осигурява координация между 

отделните разпоредители с бюджет в етапа на бюджетно планиране. 
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В контекста на обявеното извънредно положение, свързано с разпространението 

на вируса COVID-19 се въвеждат нови срокове, респективно се отлагат за втория етап от 

бюджетната процедура за 2021 г.: 

 провеждането на процедурата по реда на Наредбата за условията, на които 

трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и 

проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното 

разглеждане (приета с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2015 г.) за 

разглеждане и одобряване на нови инвестиционни проекти, които ще се финансират с 

държавни заеми и/или държавногарантирани заеми през 2021 г.; 

 изготвянето, разглеждането и одобряването от Министерския съвет на 

проекта на решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2021 г.; 

 изготвянето, разглеждането и одобряването от Министерския съвет на 

проекта на решение за норматив за час програма за подготовка, създаване и 

разпространение на национални и регионални програми на БНР и БНТ през 2021 г. 

Направеното допълнение в частта на правилата на бюджетната процедура за 

2021 г. е във връзка с текста на § 8, ал. 2 от Заключителните разпоредби към Закона за 

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

2020 г. (ДВ, бр. 34 от 2020 г.), съгласно който  с одобряването от Министерския съвет на 

Конвергентната програма се считат за одобрени и макроикономическата прогноза и 

средносрочната бюджетна прогноза съгласно изискванията на § 34 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

Проектът на решение позволява своевременно изготвяне на необходимите 

разчети и дългови ограничения, които да бъдат включени в проекта на Закон за 

държавния бюджет на Република България за 2021 г., съответно и в актуализираната 

средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. и привежда бюджетния процес 

в съответствие с мерките и действията, произтичащи от обявеното на 13 март 2020 г. 

извънредно положение. 

С предложения проект на решение на Министерския съвет не се въвежда 

европейско право, поради което не се налага по него да бъде изготвена справка за 

съответствие с европейското право. 
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Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, 

които не оказват въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква 

„б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на решение е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация с всички първостепенни 

разпоредители с бюджет, както и с Националното сдружение на общините в Република 

България. 

С оглед на гореизложеното и на основание 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 № 64 на Министерския 

съвет от 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г., изменено с Решение № 273 на 

Министерския съвет от 2020 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

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

Решение № 64 на Министерския съвет от 2020 г. за бюджетната процедура за 

2021 г., изменено с Решение № 273 на Министерския съвет от 2020 г. 

2. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

3. Финансова обосновка. 

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

5. Получени становища по проекта на решение на Министерския съвет. 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 


