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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

ОТ АСЕН ВАСИЛЕВ – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО 

ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение         

№ 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 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 внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за 

изменение на Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., 
изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. 

С проекта на решение се предлага допълнително увеличение на приетите с Решение     

№ 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на 

Министерския съвет от 2022 г., стойностни показатели на стандартите за финансиране на 

медицинското обслужване в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини 

и училища, на детските ясли и яслените групи към детски градини, библиотеките с регионален 

характер и на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската 

администрация. 

Допълнителното увеличение на стандартите за финансиране на горепосочените 

държавни дейности е във връзка с предвидените средства в чл. 1, ал. 5, т. 3.6, 10.5 и 14.2 от  



Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2022 г.; изм. 

и доп., бр. 52 от 2022 г.). 

През месец април 2022 г. е подписан Колективен трудов договор в отрасъл 

Здравеопазване 2022 г., с който е договорен нов минимален размер на началните основни 

месечни заплати по категории персонал съгласно Националния класификатор на професиите 

и длъжностите. Договореностите в колективния трудов договор се прилагат и за медицинския 

персонал, зает в медицинското обслужване в здравните кабинети в държавните и общинските 

детски градини и училища и в детските ясли и яслените групи към детски градини, 

финансирани като делегирани от държавата дейности чрез бюджетите на общините.  

За достигане на определените с подписания колективен трудов договор нива на 

минимални основни работни заплати на заетия в горепосочените дейности персонал, 

стойностните показатели на стандартите за финансиране на тези дейности са увеличени 

средно с 30 на сто спрямо приетите от 1 април 2022 г. с Решение № 50 на Министерския съвет 

от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 

2022 г. Необходимите средства за това увеличение за периода май-декември 2022 г. са в размер 

на 34,3 млн. лв. В проекта е отразен актуалният брой на децата и учениците съгласно данните 

от информационната система на Министерството на образованието и науката към 1 януари на 

2022 г. 

Стойностният показател на стандарта за финансиране на библиотеките с регионален 

характер се увеличава от 1 юли 2022 г. от 21 854 лв. на 24 232 лв. за една субсидирана бройка,  

или има увеличение с 10,9 на сто спрямо приетия от 1 април 2022 г. с Решение № 50 на 

Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на 

Министерския съвет от 2022 г. Необходимите средства за това увеличение са в размер на 1,4 

млн. лв.  

С проекта на решение се предлага завишение на максималните коефициенти за 

съответните групи общини, които се използват при изчисляването на стандарта за средствата 

за заплати на служителите, заети в делегираната от държавата дейност „Общинска 

администрация“. Увеличението на средствата за разходи за персонал в тази дейност е със 17,7 

на сто, считано от 1 юли 2022 г. Необходимите средства за това увеличение са в размер на 30,3 

млн. лв.  

Необходимите средства за изпълнение на проекта на решение са в общ размер на 66,0 

млн. лв. и ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. 

С предложеното допълнително увеличение на стандартите ще се осигури изпълнението 

на договореностите в Колективния трудов договор в отрасъл Здравеопазване 2022 г., ще се 

повиши качеството на предоставяните услуги от общинската администрация и от 

библиотеките с регионален характер, като ще се осигурят и по-добри възнаграждения на 

заетия персонал в тези публични услуги. 

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. 

В изпълнение на чл. 71, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на решение е 

съгласуван с Министерството на културата и с Националното сдружение на общините в 

Република България. 

Предвид вида и предмета на проекта на акт, вкл. обстоятелството, че е свързан с 

изпълнението на държавния бюджет, по проекта на акт не са проведени обществени 

консултации.  

С предложения акт на Министерския съвет не се въвежда европейско законодателство, 

поради което не се прилага справка за съответствие с европейското право.  
 



 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 71, ал. 4 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 № 50 на Министерския съвет от 

2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 

2022 г. 

 

 

Приложения: 

 

1. проект на решение на Министерския съвет; 

2. финансова обосновка; 

3. справка за отразяване на становищата; 

4. съгласувателни писма; 

5. съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. електронен носител. 

 

 

 

 

 

X
АСЕН ВАСИЛЕВ

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 


