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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 

   
 

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

от  ................  2012 година 
 

ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 
 
     

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: 
 

§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с 
Постановление № 249 на Министерския съвет  от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. 
и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г., бр. 2 от 2011 г.; изм., бр. 34 и  48 от 
2011 г.; изм. и доп.,  бр. 97 от 2011 г., бр. 6 и 22 от 2012 г.) се правят следните изменения и 
допълнения: 

 
1. В чл. 5: 
а) създава се нова т. 22: 
„22. координира националната политика по прилагането на инструментите за 

финансов инженеринг по многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на Европейския 
съюз;“ 

б) досегашната т. 22 става т. 23. 
 
2. В чл. 8, ал. 2 числото „620”се заменя с „651”. 
 
3. В глава трета се създава раздел ІVб: 
„Раздел IVб 
Финансови контрольори 
Чл. 13б. (1) Финансовите контрольори са пряко подчинени на министъра и 

осъществяват предварителен контрол за законосъобразност, съгласно Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор.  

(2) Финансовите контрольори извършват необходимите проверки и изразяват 
мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството . 

(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите 
контрольори се определят с вътрешни актове, в съответствие указанията на министъра.“ 

 
4. В чл. 15, т. 7 след думите „включително на“ се добавя „стопанство „Кричим“ и 

се поставя запетая. 
 
5. В чл. 17: 
а) в т. 8 думата „атестиране“ се заменя с „оценяване на изпълнението“; 
б) точки 16 и 17 се отменят. 
 
6. В чл. 22: 



а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „вкл. чрез използването на средства 
от фондовете на Европейския съюз“; 

б) създават се нови т. 3 и 4: 
„3. организира и координира предварителната оценка на проекти за публично-

частно партньорство чрез използването на методи и инструменти на финансовия 
инженеринг, с цел подобряване на съотношението приходи-разходи; 

4. проучва възможностите за минимизиране и управление на динамичните рискове 
по проекти за публично-частно партньорство чрез използването на методите и 
инструментите на финансовия инженеринг;“ 

в) досегашните т. 3-17 стават съответно т. 5-19. 
 
7. В чл. 25, т. 16 накрая се поставя запетая и се добавя „както и оказва 

необходимото съдействие в случаите на присъждане на кредитен рейтинг по проекти, 
осъществявани чрез инструментите за финансов инженеринг“. 

 
8. В чл. 27, т. 1 след думите „Кохезионния фонд на Европейския съюз“ се добавя „в 

т.ч. разходите по инструментите за финансов инженеринг”. 
 
9. В чл. 31а: 
а) създават се нови т. 4 и 5: 
„4. координира дизайна, въвеждането и прилагането на инструментите за финансов 

инженеринг на Европейския съюз; 
 5. координира сътрудничеството с международните финансови институции и 

участието на финансовите посредници и частния сектор в областта на инструментите за 
финансов инженеринг на Европейския съюз;“ 

б) досегашните т. 4-21 стават съответно т. 6-23. 
 
10. В чл. 33 се създават т. 20-22: 
„20. организира и провежда веднъж годишно конкурс за издаване на разрешения за 

извършване на дейност като оператор на ваучери за храна; 
21. изготвя заповеди за предоставяне/отказ за предоставяне на индивидуални квоти 

за ваучери за храна на оператори, по подадени заявления; 
22. поддържа актуален списък на лицата, получили разрешение за извършване на 

дейност като оператор на ваучери за храна, на лицата, на които е издадена заповед за 
отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, на 
броя на предоставените индивидуални квоти на операторите и на броя на оставащите 
индивидуални квоти до изчерпване на общата годишна квота.“ 

 
11. Член 39 се изменя така: 
„Чл. 39. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат 

да бъдат награждавани с отличия със заповед на министъра по предложение на заместник-
министрите, главния секретар и директорите на дирекции. Отличията са грамота, 
сребърен и златен почетен знак на агенцията съгласно образец, утвърден от министъра.“ 

 
12. В приложението към чл. 8, ал. 3 се правят следните изменения: 
а) в наименованието числото „620” се заменя с „651”; 
б) след ред „дирекция „Вътрешен одит“ 10“ се създава ред „Финансови 

контрольори 2“; 
в) на ред „Обща администрация” числото „130” се заменя със „159”; 
г) на ред „Финанси и управление на собствеността” числото „73” се заменя със 

„102”. 



 
§ 2.  В Правилника за устройството и дейността на Националната служба за охрана 

при президента на Република България, приет с Постановление № 151 на Министерския 
съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 1992 г.; изм., бр. 82 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 5 от 
1995 г., бр. 13 от 1996 г.; изм., бр. 16 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1996 г.; доп., бр. 63 и 
83 от 1996 г.; изм., бр. 25 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 36 и 41 от 1997 г.; изм., бр. 13 от 1999 
г., бр. 111 от 2001 г., бр. 7 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2005 г.; изм., бр. 83 от 2005 г.; 
изм. и доп., бр. 78 от 2006 г., бр. 70 от 2007 г., бр. 96 от 2009 г.; изм., бр. 25 и 58 от 2010 г.; 
доп., бр. 48 от 2011 г.) 

 
1.  Член 14 се изменя така: 
„Чл. 14. Националната служба за охрана осигурява за сметка на своя бюджет 

охраната на стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“, комплекс „Бояна“, както и на 
стопанство „Кричим“.“ 

 
2. Приложението към чл. 2, ал. 2 (поверително) се изменя съгласно приложението 

(поверително). 
 
§ 3. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, 

приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 
г.; изм., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2009 г.; 
изм., бр. 85 от 2009 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 2 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2011 г.; изм., 
бр. 6 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.; изм., бр. 49 от 2012 г.), чл. 20 се изменя така: 

„Чл. 20. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат 
да бъдат награждавани с отличия със заповед на изпълнителния директор по предложение 
на главния секретар и директорите на дирекции. Отличията са грамота, сребърен и златен 
почетен знак на агенцията съгласно образец, утвърден от директора на агенцията.“ 

 
§ 4. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от 

Европейския съюз“, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., 
ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г.; изм., бр. 34 от 2010 г.; доп., бр. 52 от 
2010 г.; изм., бр. 2 и 97 от 2011 г., бр. 6 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), чл. 26 се 
изменя така: 

„Чл. 26. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат 
да бъдат награждавани с отличия със заповед на изпълнителния директор по предложение 
на главния секретар и директорите на дирекции. Отличията са грамота, сребърен и златен 
почетен знак на агенцията съгласно образец, утвърден от изпълнителния директор на 
агенцията.“ 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 5. (1) Трудовите правоотношения със служителите на Националната служба за 
охрана, работещи в стопанство „Кричим“, чиито длъжности преминават в 
Министерството на финансите се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса 
на труда. 

(2) За служителите на Националната служба за охрана, работещи в стопанство 
„Кричим“, на длъжност, определена за заемане от държавен служител, се прилага § 36 от 
преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.). 



§ 6. Националната служба за охрана и Министерството на финансите да 
организират предаването и приемането на активите, заведени по баланса на Националната 
служба за охрана във връзка с управлението на стопанство „Кричим“. 

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г. 
 

 
 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

/Бойко Борисов/ 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР  
НА  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

 
/Росен Желязков/ 

 
 
Главен секретар на Министерството на финансите: 

                                                                     /Таня Георгиева/ 
 
 

Директор на дирекция “Държавно юрисконсултство”:     
                                  /Диана Драгнева/  
  


