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ОТ КИРИЛ АНАНИЕВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2021 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 в съответствие с чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси 

представям на Вашето внимание проект на Постановление на Министерския съвет за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

С § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2021 г. (ЗДБРБ за 2021 г.) изпълнението на закона се възлага на 

Министерския съвет. Съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси Министерският 

съвет по предложение на министъра на финансите приема постановление за изпълнението на 

държавния бюджет до един месец след обнародването на годишния закон за държавния 

бюджет. С проекта на постановление са регламентирани процедурите за отпускане и 

разходване на планираните средства в годишния закон за държавния бюджет. По този начин 

постановлението допринася за ефективно и ефикасно разпределение и управление на 

държавните финансови ресурси, както и за запазване на устойчивостта при изпълнението на 

държавните функции и осъществяване на основните дейности, финансирани от държавния 

бюджет.  

С проекта на постановление се уточняват редица обстоятелства, свързани с 

изпълнението на държавния бюджет, в т.ч.: 

 утвърждават се показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на 

първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на 

бюджет, с изключение на бюджета на Народното събрание, в рамките на 
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утвърдените им разходи по области на политики/функционални области и 

бюджетни програми; 

 утвърждава се предназначението на трансферите от бюджета на Министерството 

на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните 

висши училища; 

 утвърждават се нормативите за финансиране на определени разходи; 

 определят се конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет 

по изпълнението и отчетността на утвърдените им бюджети; 

 конкретизират се въпроси, свързани с бюджетните взаимоотношения на 

общинските бюджети с държавния бюджет; 

 регламентират се въпроси, свързани с касовото изпълнение и отчетността на 

бюджета, включително одобряването на средства за сметка на централния бюджет 

за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на 

бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез 

картови плащания. 

С проекта на постановление се извършва разпределение на средствата, предвидени в 

ЗДБРБ за 2021 г. като буфер, който може да бъде използван при неблагоприятно развитие на 

пандемията от COVID-19. При разпределяне на разходите по бюджетите по чл. 4 – 47 от 

ЗДБРБ за 2021 г. (с изключение на делегираните бюджети в системата на предучилищното и 

училищното образование и Националния институт по метеорология и хидрология), буферът 

в размер 5 на сто се заделя по преценка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет 

за сметка на одобрените разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет 

по отделни показатели. Освен това, в разпределението на средствата, предвидени като буфер, 

попадат: 

 предоставените трансфери за други бюджети по чл. 18 и 19 от ЗДБРБ за 2021 г.; 

 бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на разпоредителите с 

бюджет по чл. 48 от ЗДБРБ за 2021 г.; 

 субсидиите и другите текущи трансфери и капиталовите трансфери за 

нефинансови предприятия по чл. 49 от ЗДБРБ за 2021 г. 

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 акт е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1, 3 и 5 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с всички министри и други 

органи, първостепенни разпоредители с бюджет, с дирекция „Правна“ и с другите дирекции 

от специализираната администрация на Министерския съвет, с чиято функционална 
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компетентност е свързан проектът на акт, както и с Националното сдружение на общините в 

Република България.  

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 чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси 

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 изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2021 г. 

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

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

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

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

4. Финансова обосновка. 

5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

 

 

 

 


