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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от ПЕТЪР ЧОБАНОВ – министър на финансите 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Устройствения правилник на Министерството на финансите 

 

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 на Устройствения правилник на Министерството на финансите. 

Проектът на постановление предвижда вътрешно компенсирани промени в 

числеността на персонала на Министерството на финансите. Численият състав на 

Политическия кабинет към министъра на финансите се увеличава с 8 щатни бройки. По този 

начин ще се осигури една щатна бройка за заместник-министър на финансите, а със 7 щатни 

бройки ще се укрепи съставът на политическия кабинет по отношение на съветници и 

експерти, които да подпомагат министъра на финансите при определянето и провеждането 

на правителствената политика в сферата на неговите правомощия. Увеличението е 

компенсирано със съответно намаляване на числения състав на дирекции „Финанси и 

управление на собствеността“, „Информационни системи“ и „Централно звено за 

финансиране и договаряне“. 

Проектът на постановление урежда и отмяната на функцията на дирекция „Финанси и 

управление на собствеността“ по предварителен контрол за законосъобразност във връзка с 

извършеното при предходно изменение на Устройствения правилник на Министерството на 

финансите преминаване на финансовите контрольори на пряко подчинение на министъра на 

финансите. 



По проекта на акт беше проведено публично обсъждане, като проектът на постановление и 

докладът към него бяха публикувани на Портала за обществени консултации и на Интернет 

страницата на Министерството на финансите. Направените бележки и предложения са отразени 

съгласно приложената справка. 

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Устройствения правилник на Министерството на финансите няма да окаже въздействие 

върху държавния 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 на акт е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на 

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

отразени съгласно приложената справка. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения 

правилник на Министерството на финансите 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.  

 

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. 

      

М И Н И С Т Ъ Р: 

  ПЕТЪР ЧОБАНОВ 


