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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И              
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

Д О К Л А Д 

от СИМЕОН ДЯНКОВ – заместник министър-председател 

и министър на финансите 
 
 
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

нормативни актове на Министерския съвет 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, с който се 

предлагат изменения на Устройствения правилник на Министерството на финансите и 

Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция. 

Проектът на постановление предвижда вътрешно компенсирани промени в 

числеността на персонала в системата на Министерството на финансите. Оптимизира се 

числеността на персонала на дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, 

където се съкращават 3 щатни бройки. Целта на  оптимизирането на дирекцията е 

съобразено с приключването на проектите, финансирани по Програма ФАР, Преходния 

Финансов Инструмент и Инструмента Шенген на Европейския съюз. 

От друга страна, е налице необходимост от укрепване  капацитета на Агенцията за 

държавна финансова инспекция в областта на планиране на последващите финансови 
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инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, съгласно 

измененията и допълненията в Закона за държавната финансова инспекция (ДВ, бр. 60 от 

2011 г.). За целта численият състав на агенцията се увеличава с 3 щатни бройки за сметка  

на горепосоченото оптимизиране на числеността на персонала на Министерството на 

финансите. 

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет няма да окаже въздействие върху 

Републиканския бюджет, поради което не е необходимо прилагането на финансова 

обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 

Беше проведено публично обсъждане, като проектът на постановление и докладът към него 

бяха публикувани на Портала за обществени консултации и Интернет страницата на 

Министерството на финансите. Предложенията и становищата, постъпили по реда на чл. 26, ал. 2 

от Закона за нормативните актове са отразени съгласно приложената справка.. 

Проектът е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени 

съгласно приложената справка. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 С оглед 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.  

 

Приложение:  1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

2. Съгласувателни писма; 

3. Справка за отразяване на становищата; 

4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 
      

 
СИМЕОН ДЯНКОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 


