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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ПРОЕКТ! 

 

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 на Решение № 

502 на Министерския съвет от 2017 г. за утвърждаване на класификация 

на областите на политики/функционалните области и бюджетните 

програми от компетентността и отговорността на съответния 

първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския 

съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд 

„Земеделие“ за периода 2018-2021 г., изм. с Решение № 733 на 

Министерския съвет от 2018 г. и с Решение № 520 на Министерския 

съвет 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 и на основание чл. 18, ал. 4 от Закона за публичните финанси 

представям на Вашето внимание проект на Решение на Министерския съвет за изменение на 

Решение № 502 на Министерския съвет от 2017 г. за утвърждаване на класификация на 

областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от 

компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по 

бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на 

Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г., изм. с Решение № 733 на 

Министерския съвет от 2018 г. и с Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г. 
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Във връзка с включването на Сметната палата в обхвата на бюджетните организации, 

които следва да прилагат програмен формат на бюджет съгласно т. 1.13 от РМС № 64 от 

2020 г., и в съответствие с дадените указания на министъра на финансите БЮ № 1/2020 г. на 

председателя на Сметната палата е предложено при разработване на бюджетната си прогноза 

за периода 2021-2023 г. в програмен формат да формулира функционални области и 

бюджетни програми от негова компетентност и отговорност, като определените 

функционални области и бюджетни програми ще се считат за предложение към министъра 

на финансите за изготвяне и внасяне в Министерския съвет на промяна в утвърдената 

класификация на области на политики/функционални области и бюджетни програми. 

С писмо вх. № 50-01-10 от 25.02.2020 г. председателят на Сметната палата г-н Цветан 

Цветков уведоми министъра на финансите, че на свое заседание са определени 

функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните 

средства и дейности“ и бюджетна програма „Независим ефективен и ефикасен одит, 

подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности“, които 

предлага да бъдат включени в утвърдената класификация от Министерския съвет.  

Предложението на председателя на Сметната палата е включено в изменението на 

приложение № 1 и след утвърждаване от МС ще бъде база за разработване на програмен 

формат на бюджет на Сметната палата и класифициране на разходите по дефинираната от 

нея функционална област и бюджетна програма. По бюджетната програма ще бъдат залагани 

цели с показатели за изпълнение и целеви стойности, които ще отчитат постигнатия 

напредък в дейността на Сметната палата по предоставяните за обществото услуги. 

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. 

Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, които 

не оказват въздействие върху държавния бюджет съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 

1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. За прилагането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, 

трансфери и други плащания.  

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 по държавния бюджет. Поради естеството на акта по проекта не са проведени 

обществени консултации.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 18, ал. 4 и 5 от Закона за публичните 

финанси и чл. 8, ал. 1 и 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, и във връзка с т. 1.13 от Решение № 64 на Министерския съвет от 2020 г. за 

бюджетната процедура за 2021 г. предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме 

приложения проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 502 на 

Министерския съвет от 2017 г. за утвърждаване на класификация на областите на 

политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и 

отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на 

Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд 
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„Земеделие“ за периода 2018-2021 г., изм. с Решение № 733 на Министерския съвет от 2018 

г. и с Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 502 на Министерския 

съвет от 2017 г. за утвърждаване на класификация на областите на политики/функционалните 

области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен 

разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните 

агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г., изм. с Решение № 733 на 

Министерския съвет от 2018 г. и с Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 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 за изменение на Решение № 

502 на Министерския съвет от 2017 г. за утвърждаване на класификация на областите на 

политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността 

на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на 

министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г., 

изм. с Решение № 733 на Министерския съвет от 2018 г. и с Решение № 520 на Министерския съвет 

от 2019 г. 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 


