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ДОКЛАД 

от Петър Чобанов – министър на финансите 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на 

Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за създаване на Междуведомствен съвет по въпросите на граничния 

контрол. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за създаване на 

Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол е изготвен в съответствие с 

предложенията, направени в доклада на заместник министър-председателя по 

икономическото развитие до Министерския съвет във връзка с решаване на въпросите, 

свързани със статута, управлението и външния облик на граничните контролно-

пропускателни пунктове, разгледан на оперативното съвещание на правителството на 12 

март 2014 г.  

С проекта регламентацията на Междуведомствения съвет по въпросите на 

граничния контрол, създаден с Постановление № 213 на Министерския съвет от 1997 г. за 

изграждането, организацията, дейността и стопанисването на граничните контролно-

пропускателни пунктове в Република България, се привежда в съответствие с 

изискванията на Закона за администрацията, отнасящи се до консултативните съвети. 

Определят се задачите и структурният състав на междуведомствения съвет по въпросите 

на граничния контрол. Предвижда се председателят, секретарят и поименният състав на 

съвета да бъдат определени със заповед на министър-председателя. 

С постановлението се урежда начинът на провеждане на заседанията на съвета, 

както и организацията на работата му. Предвижда се още, за подпомагане работата на 

съвета, да  функционира постояннодействаща работна група от експерти, определени от 

ръководителите на министерствата и ведомствата, участващи в граничния контрол. За 
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осигуряването на дейността си съветът може да се създава и други работни групи по 

отделни въпроси на граничния контрол. 

Предложеният проект на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет на Република България, поради което към проекта 

на акт е приложена необходимата финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква 

„б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

С проекта не се въвеждат норми на Европейското право, поради което към 

материалите не се налага да бъде изготвяна справка за съответствие с европейското право.  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, законопроектът е 

публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите, както и на Портала за 

обществени консултации към Министерския съвет.  Направените бележки и предложения 

са отразени съгласно приложената справка. 

С оглед на изложеното, на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

приеме приложения проект на постановление. 

 

 

Приложения: 

1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

2. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

3. Съгласувателни становища; 

4.   Справка за отразяване на постъпилите становища;  

5.   Финансова обосновка. 

 

 

МИНИСТЪР: 

ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


