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     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № ........... 
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ЗА изменение 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, 22 и 58 от 2012 г.; изм., бр. 90 от 2012 г.) се 
правят следните изменения: 

 
1. В чл. 8, ал. 2 числото „651”се заменя с „648”. 
 
2. В чл. 15, т. 14 се отменя. 
 
3. В приложението към чл. 8, ал. 3 се правят следните изменения: 
а) в наименованието числото „651” се заменя с „648”; 
б) на ред „Специализирана администрация” числото „438” се заменя с „435”; 
в) на ред „Централно звено за финансиране и договаряне” числото „20” се заменя 

със „17”. 
 
§ 2. 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, 58 и 90 от 2012 г.) се правят 
следните изменения: 

 
1. В чл. 4, ал. 1 числото „193”се заменя със „196“.  
 
2.  В приложението към чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения: 
а) в наименованието числото „193” се заменя със „196”; 
б) на ред „Специализирана администрация” числото „161” се заменя със „164”; 
в) на ред дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ числото „71” се заменя 

със „73”; 
г) на ред дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените 

поръчки“ числото „56”се заменя с „57”. 



 
§ 3. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на 

Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване 
на административни структури към министъра на финансите  (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г., 
изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., изм., бр. 30 от 2000 г., бр. 4 от 2001 г., изм. и доп., бр. 16 от 
2001 г., изм., бр. 17 от 2001 г., бр. 55 от 2001 г., бр. 87 от 2001 г., изм. и доп., бр. 9 от 2002 
г., изм., бр. 79 от 2002 г., изм. и доп., бр. 42 от 2003 г., изм., бр. 49 от 2003 г., бр. 102 от 
2003 г., бр. 8 от 2004 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 106 от 2004 г., бр. 27 от 2005 г., бр. 56 от 2005 
г., бр. 76 от 2005 г., бр. 90 от 2005 г., изм., бр. 103 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 37 от 2006 
г., бр. 48 от 2006 г., бр. 56 от 2006 г., бр. 65 от 2006 г., доп., бр. 77 от 2006 г., изм., бр. 90 от 
2006 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 26 от 2007 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 84 от 2007 
г., бр. 37 от 2008 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 79 от 2008 г., доп., бр. 108 от 2008 г., изм., бр. 81 
от 2009 г., бр. 85 от 2009 г., бр. 90 от 2009 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 101 от 2009 г., бр. 102 
от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 46 от 2010 г., бр. 64 от 2010 г., доп., бр. 88 
от 2010 г., изм., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г.) в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3, т. 
3 числото „193” се заменя със „196“. 
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