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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
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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 Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
финансите (УПМФ).
Предложените промени засягат промени в правомощията на министъра на финансите
и във функциите на дирекции в Министерството на финансите в следните насоки:
1. Преговорите на равнище Европейски съюз по отношение на регламентите за
програмен период 2021-2027 г. са в своя финален етап. На национално равнище стартира
сформиране на тематични работни групи за разработване на отделните оперативни програми
съгласно Решение № 335 на Министерския съвет от 2019 г. Съгласно чл. 17 от проекта на общ
регламент за програмен период 2021-2027 за всяка специфична цел от изготвените програми
следва да се посочи планираното използване на финансови инструменти. Член 52 от същия
регламент предвижда използването на финансови инструменти да бъде предшествано от
предварителна оценка, която следва да бъде приключена преди предоставянето на средства от
програмите на финансовите инструменти. В тази връзка Министерството на финансите
стартира процеса по изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови
инструменти по националните оперативни програми през програмния период 2021-2027 г.
Към момента правомощието на министъра на финансите по отношение на финансовите
инструменти е ограничено в рамките на текущия програмен период. С предлаганото
изменение се цели привеждане в съответствие със Закона управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Съгласно чл. 7, ал. 4, т. 2 от същия
министърът на финансите провежда националната политика по прилагане на финансовите
инструменти. В посочената разпоредба правомощието на министъра на финансите не е
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ограничено в рамките на текущия програмен период, както е регламентирано понастоящем в
УПМФ.
С Решение № 567 на Министерския съвет от 2019 г. и Решение № 662 на Министерския
съвет от 2019 г. е дадено съгласие дирекция „Национален фонд“ в Министерството на
финансите да извършва проверки по смисъла на параграф 4, алинея 1, буква а) на член 125 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
верификация на разходи на Управляващите органи на Оперативна програма „Региони в
растеж“ и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в качеството им на
бенефициенти по приоритетни оси „Техническа помощ“ в допълнение към вече възложената
дейност по верификация по ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ съгласно Решение № 883 на Министерския съвет от 2018
г. и подписаното оперативно споразумение.
С приемането на акта функциите по провеждане на националната политика по
прилагане на финансовите инструменти и функциите по верификация, регламентирани в
горепосочените решения на Министерския съвет, се прецизират в съответствие с
настъпващите процеси и действащи норми.
2. През месец септември 2019 г. започна активна работа в няколко направления,
насочена към завършването на Банковия съюз. За тази цел, към действащата от 2015 г.
„Работна група на високо ниво по укрепване на банковия съюз“ към Съвета на ЕС бяха
създадени три работни подгрупи – „Управление на кризи и засилване на трансграничната
интеграция“, „Въпроси на Европейската схема за гарантиране на депозитите (ЕСГД), свързани
с опциите, поредността и условията за изграждане на ЕСГД“ и „Регулаторно третиране на
държавните експозиции и финансова стабилност“. Успоредно със създаването им, започна и
работата по преглед от страна на Европейската комисия на процедурите по несъстоятелност и
по-специално, на банковата несъстоятелност в рамките на работна група за показателите за
несъстоятелност, хармонизирането на които е важен елемент от завършването на Банковия
съюз.
Активното и информирано участие в посочените работни групи, както и
обезпечаването на работата на дирекцията на национално ниво изисква специализирана
юридическа експертиза в банковия сектор. В този смисъл, с оглед ефективното, пълноценно
и навременно изпълнение на функциите на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, в
проекта на акт е предвидено числеността на персонала на дирекцията да бъде увеличена с една
щатна бройка за сметка на числения състав на дирекция „Национален фонд“.
3. Във функциите на дирекция „Икономическа и финансова политика“ са включени
следните промени:
3.1. В изпълнение на мярка 251 „Приемане на национална стратегия за развитие
България 2030” към Цел 68 „Осигуряване на условия за висок, устойчив, балансиран и
включващ икономически растеж” от Програмата за управление на правителството на
Република България за периода 2017-2021 г., приета с Решение № 447 на Министерския съвет
от 2017 г., с промени в Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. бе
институционализиран процесът по разработването на Националната програма за развитие
България 2030, като цялостната отговорност по организирането и координирането на процеса
по разработването на проекта но документ и предлагането му за приемане от Министерския
съвет е възложена на Съвета за развитие. Задачата по разработването на Националната
програма за развитие България 2030 е възложена на съществуващия Координационен комитет
за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма
за развитие България 2020. Комитетът се председателства от министъра на финансите.
Дирекция „Икономическа и финансова политика“ в МФ, която изпълнява функцията на
секретариат на Координационния комитет съгласно Постановление № 110 на Министерския
съвет от 2010 г., е натоварена да подпомага изготвянето на проект на Национална програма за
развитие България 2030. С оглед извършените нормативни промени през 2018 г. в
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Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. следва да бъде допълнен УПМФ, като
се отрази възложената нова функция на дирекция „Икономическа и финансова политика“ по
отношение на процеса по разработване, оценка, актуализация и наблюдение на изпълнението
на Националната програма за развитие България 2030.
По този начин ще се даде възможност дирекция „Икономическа и финансова политика“
да изпълнява качествено и своевременно посочените функции на секретариат към
Координационния комитет. Също така ще се създадат предпоставки за качествено и
своевременно разработване на Националната програма за развитие България 2030 и съответно
изпълнение на мярка 251 „Приемане на национална стратегия за развитие България 2030” от
Цел 68 „Осигуряване на условия за висок, устойчив, балансиран и включващ икономически
растеж” от Програмата за управление на правителството на Република България за периода
2017-2021 г.
3.2. Дирекция „Икономическа и финансова политика“ има водеща роля в цялостния
процес по подготовката, приемането и изпълнението на Многогодишната финансова рамка
(МФР) на Европейския съюз. Тя отговаря за подготовката и съгласуването на позициите на
Република България по предложението на Европейската комисия за нова МФР на Европейския
съюз и законодателния пакет към нея, по позицията на Съвета на ЕС и по заключенията на
Европейския съвет, както и по предложенията за изменения на Регламента за МФР по време
на изпълнението й. Тази функция на дирекцията не е ясно определена в настоящия
Устройствен правилник на Министерството на финансите и с предложената промяна това
несъвършенство се отстранява.
3.3. Функцията в УПМФ на дирекция „Икономическа и финансова политика“, свързана
със системата на собствените ресурси на Европейския съюз, не съответства напълно с т. 1 от
Решение № 777 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на отговорните институции в
Република България за прилагането на системата на собствените ресурси на общия бюджет
на Европейския съюз. С предложената промяна се постига съответствие между двата акта на
Министерския съвет.
4. С влизането в сила на 11.10.2019 г. Закон за публичните предприятия (ЗПП) и с оглед
предвидения в чл. 29, ал. 1 от него ред за предоставяне на изготвяните от публичните
предприятия тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади на органа,
упражняващ правата на държавата, и на Агенцията за публичните предприятия и контрол
(АППК), отпада необходимостта дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ да
координира и осъществява дейности, в т.ч. публикуване на информация, във връзка с
мониторинга на финансовото състояние и управлението на паричните средства на държавните
предприятия, търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала. Съгласно
чл. 29, ал. 2 от ЗПП АППК следва да ги публикува на интернет страницата си. Същевременно
се запазва необходимостта от осъществяване на необходимите дейности, свързани с
дивидентната политика на публичните предприятия и приватизацията.
5. Съществуващата функционална компетентност на дирекция „Методология на
контрола и вътрешен одит“ не съответства напълно на възложените на министъра на
финансите правомощия съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор. С проекта на постановление се
предвижда допълване и прецизиране на функциите на дирекцията относно подпомагането на
министъра при провеждането на държавната политика в областта на вътрешния контрол и
вътрешния одит в публичния сектор чрез изработване на проекти на нормативни актове и
стратегии; изготвянето на становища и отговори на писмени запитвания по прилагането на
законодателството и методологията в областта на финансовото управление и контрол и
вътрешния одит в публичния сектор; поддържане и актуализиране на публична база данни за
звената за вътрешен одит в публичния сектор и на публичен регистър на одиторите, издържали
успешно изпита за вътрешен одитор в публичния сектор по чл. 53 от Закона за вътрешния одит
в публичния сектор; извършване на проверки на постъпилите документи при определяне и
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съгласуване на състава на одитните комитети в министерствата и Държавен фонд „Земеделие“
- Разплащателна агенция; извършване на анализ на дейността на одитните комитети в
министерствата, общините и Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция на база на
постъпилите годишни доклади за дейността им; осъществяване на сътрудничество с
институции и лица в областта на финансовото управление и контрол, вътрешния и външния
одит от страната и чужбина.
При приемане на предложените промени ще се осигури синхронизация на текстовете
от УПМФ, засягащи функциите на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, с
разпоредбите на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, а също така ще се обезпечи по-ефективното
осъществяване на правомощията на министъра на финансите в областта на финансовото
управление и контрол и вътрешния одит, което води до непрекъснато повишаване на
качеството на работа.
6. Функции на дирекция „Държавни разходи“ не съответстват на законовите промени
относно начина на финансиране на юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно Закона за
публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
финансовото подпомагане на юридическите лица с нестопанска цел вече се извършва чрез
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в рамките на целите и приоритетите
на утвърдените им области на политики, от чиято отговорност и компетентност е тяхното
провеждане, а не от централния бюджет. С предложената промяна ще се постигне
съответствие на УПМФ със законовите разпоредби.
7. Във функциите на дирекция „Данъчна политика“, засягащи подпомагането на
министъра на финансите при провеждането на държавната данъчна политика, липсва изричен
текст, че това се отнася и за споразуменията за автоматичен обмен на информация, за
спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, както и за международните договори
в областта на данъците и обмена на информация за данъчни цели. С предложената промяна
тази празнота се попълва и така се постига по-точно и в пълен обем дефиниране на функциите
на дирекцията.
8. Съгласно действащия УПМФ на дирекция „Финанси на общините“ е възложено да
наблюдава, анализира и поддържа информацията, която се предоставя от общините в
изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси. По отношение на поддръжката
съответната разпоредба е неточна, тъй като това се извършва по силата на договор между
Министерството на финансите и „Информационно обслужване“ АД. С предложената промяна
това несъответствие се отстранява, с което се постига по-точно дефиниране на функциите на
дирекцията.
9. Предложено е прецизиране на функциите на дирекция „Финанси и управление на
собствеността“, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и предотвратяването
на вредните последици в случай на извънредни обстоятелства. Също така е предвидено
отпадане на функциите на дирекцията относно придобиване на дълготрайни материални
активи и отчитане на усвоените средства на капиталовите разходи, доколкото това е елемент
от процеса по разработване и отчитане на бюджета на министерството, което се съдържа във
функциите на дирекцията съгласно чл. 15, т. 4 от УПМФ. С предложената промяна се постига
по-точно и в пълен обем дефиниране на функциите на дирекция „Финанси и управление на
собствеността“.
10. Прецизирана е и формулировката на функциите на дирекция „Централизирано
възлагане и обществени поръчки“, с което се постига тяхното по-точно и в пълен обем
дефиниране.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на
акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление на Министерския
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съвет, докладът към него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището
на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет
са публикувани на Интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за
обществени консултации за срок от 30 дни. В рамките на срока няма постъпили предложения,
становища и възражения.
Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от администрацията
на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан, съгласно чл. 32, ал.
1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като
становищата им са отразени съгласно приложената към доклада справка.
За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на финансите.
Необходимите разходи се осигуряват за сметка на планираните средства по бюджета на
Министерството на финансите.
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет не води до въздействие
върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена финансова обосновка
съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз,
поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание 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 на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерството на финансите;
2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им;
3. Частична предварителна оценка на въздействието;
4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“;
5. Финансова обосновка;
6. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
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