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ДО 

     МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 
ОТ 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ - МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТE 

 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет 

с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г.  

 

 

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, представям на Вашето внимание проект на Постановление 

на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г. 

Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при 

бедствия, обнародван в ДВ, бр. 81 от 2015 г., се налагат изменения и допълнения в 

Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 

Съгласно промяната на чл. 55, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, 

възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от 

основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на 

критерии, наличието на които се установява въз основа на анкета, извършена от органите 

на Агенцията за социално подпомагане. Възстановителната помощ се предоставя при 

условия и по ред, определени с Правилника за организацията и дейността на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския 

съвет. 

В изпълнение на тази разпоредба са предложените изменения и допълнения в 

Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, разработени съвместно от 

експерти на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално 

подпомагане, Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция „Пожарна 



безопасност и защита на населението“. 

В изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на акт и 

докладът към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на 

финансите. 

Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

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

върху държавния бюджет. Към проекта на постановление на Министерския съвет е 

приложена необходимата финансова обосновка за актове, които не оказват пряко и/или 

косвено въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

С предложения акт на Министерския съвет не се въвежда европейско 

законодателство, поради което не се прилага 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 за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския 

съвет от 2010 г.; 

2. Финансова обосновка; 

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

         ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

 


