
 
 
 
 
 
 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М и н и с т ъ р  н а  з е м е д е л и е т о  и  х р а н и т е  
 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА - министър на земеделието и храните 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. за 

финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане 

проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007-2013 г. и по 

Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" през 2007-2013 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 от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери 

по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. за финансиране на разходи за данък 

върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата 

за развитие на селските райони през 2007 - 2013 г. и по Оперативната програма за 

развитие на сектор "Рибарство" през 2007 - 2013 г. 

I. В изпълнение на държавната политика в областта на земеделието е необходимо 

средства в размер на 25 000 000 лева да бъдат разпределени за извършване на плащания 

за финансиране на разходи за данък добавена стойност на общини по одобрени за 



подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 

2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 

2013 г. 

II. Съгласно чл. 86 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 

г. и чл. 71 на Постановление № 8 на Министерския съвет от 16.01.2015 г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2015 г. Държавен фонд „Земеделие” 

извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на 

общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., по Оперативната програма за развитие 

на сектор "Рибарство" за периода 2007 – 2013 г. и по Програма морско дело и рибарство 

за периода 2014 – 2020 г.  

Разходите на общините бенефициенти по Програмата за развитие на селските 

райони и по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за данък добавена 

стойност са недопустим разход за финансиране с европейски средства, поради което се 

финансират от националния бюджет. 

При неизпълнение изплащането на дължимия данък добавена стойност от Държавен 

фонд „Земеделие“ ще се генерира допълнителен риск от неусвояване на ресурса по 

програмите, което от своя страна води до генериране на допълнителен дефицит предвид 

отпуснатите аванси, незавършване на проектите и в резултат невъзстановяване на 

финансов ресурс от страна на Европейската комисия в рамките на текущата година. 

III. С оглед на гореизложеното е необходимо да бъдат предоставени финансови 

средства по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2015 г. в размер на 25 000 000 

лева за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък добавена стойност 

на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007 – 2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор 

"Рибарство" за периода 2007 – 2013 г. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз. 

Приложения проект на постановление няма да окаже пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, като е приложена финансова обосновка по 

съответния образец. Средствата за изпълнение на постановлението са предвидени по 

централния бюджет за данък върху добавената стойност на общините по Програмата за 

развитие на селските райони и Оперативна програма Рибарство.  

Проектът е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32-34 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените 

целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

 



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните 

финанси и чл. 86 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и на 

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

администрация, предлагам Министерският съвет да приеме представения проект на 

Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на 

Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. в размер на 25 000 000 лева за финансиране на 

разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на 

общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 - 2013 г. и по 

Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" през 2007 - 2013 г.   

 

Приложение: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Проект на Финансова обосновка; 

3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.  

 

С уважение,  

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър  

 

 

 



 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т 

      Проект 

 

П О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  № ………………. 

от ………….……… 2015 година 

 

 

ЗА одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. по бюджета на 

Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на разходи за данък върху добавената 

стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие 

на селските райони през 2007-2013 г. и по  Оперативната програма за развитие на 

сектор "Рибарство" през 2007-2013 г.   

 

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  

П О С Т А Н О В И :  

 

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери по бюджета на ДФ „Земеделие“ за 

2015 г. в размер на 25 000 000 лева за финансиране на разходи за данък добавена стойност на 

общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони 

през 2007-2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" през 2007-

2013 г.   

 (2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените по централния бюджет 

средства за данък върху добавената стойност на общините по Програмата за развитие на 

селските райони и Оперативна програма Рибарство. 

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен 

фонд „Земеделие” за 2015 г., както следва: 

1. По Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието 

и селските райони, Бюджетна програма „Развитие на селските райони”;  

2. По Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството 

и аквакултурите, Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”. 

Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” да извърши 

съответните промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. и да уведоми 

министъра на финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по 

централния бюджет за 2015 г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните 

финанси и чл. 86 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.  

 

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на 

Държавен фонд „Земеделие”. 

 



§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

  ВЕСЕЛИН ДАКОВ       

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА  

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“,  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

   МАГДАЛЕНА ДАКОВА  

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ 

 


