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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д 
 

ОТ КИРИЛ АНАНИЕВ – 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, чийто бюджет се включва в държавния бюджет, с 

изключение на първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на 

Народното събрание и на съдебната власт за периода 2018-2021 г., изменено 

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

Министерския съвет от 2019 г. и Решение № 485 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 във връзка с чл. 18, ал. 6 от Закона за публичните финанси внасям за 

разглеждане 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, чийто бюджет се 

включва в държавния бюджет, с изключение на първостепенните разпоредители с бюджет по 

бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт за периода 2018-2021 г., изменено с 

Решение № 733 на Министерския съвет от 2018 г., Решение № 520 на Министерския съвет от 

2019 г. и Решение № 485 на Министерския съвет от 2020 г.  
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Със Закона за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване (обн., ДВ, 

бр. 69 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.), наименованието на Служба „Военна информация“ е 

променено на Служба „Военно разузнаване“, като Службата организира и прилага система на 

планиране, координиране и отчитане на дейността на разузнавателните структури в 

Българската армия като част от системата за защита на националната сигурност. 

Във връзка с горното, Министерството на отбраната с писмо № 20-40-192/16.11.2020 г. 

е направило предложение до министъра на финансите за иницииране на промени в 

класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми 

от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, 

чийто бюджет се включва в държавния бюджет, с изключение на първостепенните 

разпоредители с бюджет по бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт, за 

периода 2018-2021 г.  

Предложението на Министерството на отбраната бюджетна програма „Военна 

информация“ с код 1200.02.02 към Политиката в областта на съюзната и международната 

сигурност да се замени с бюджетна програма „Военно разузнаване“ със същия код, считано от 

01.01.2021 г., е включено в предлаганата с проекта на акт нова редакция на приложението към 

т. 1 на Решение № 502 на Министерския съвет от 2017 година. 

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 и с дирекция „Правна“ от администрацията на Министерския 

съвет.  

Поради вида и предмета на проекта на акт по същия 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 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, чийто бюджет се включва в държавния бюджет, с изключение на 

първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на Народното събрание и на 

съдебната власт за периода 2018-2021 г., изменено с Решение № 733 на Министерския съвет 

от 2018 г., Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г. и Решение № 485 на 

Министерския съвет от 2020 г.  
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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, чийто бюджет 

се включва в държавния бюджет, с изключение на първостепенните разпоредители 

с бюджет по бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт за периода 

2018-2021 г., изменено с Решение № 733 на Министерския съвет от 2018 г., Решение 

№ 520 на Министерския съвет от 2019 г. и Решение № 485 на Министерския съвет 

от 2020 г.  

2. съобщение за средствата за масово осведомяване; 

3. финансова обосновка; 

4. получени становища по чл. 32 от УПМСНА и справка за отразяването им. 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р:  

 

КИРИЛ АНАНИЕВ 
 


