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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ПРОЕКТ 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – министър на финансите 

 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на 

Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 

администрацията  

 

 

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 допълнение на Наредбата за прилагане на Класификатора на 

длъжностите в администрацията. 

С допълнението на посочената наредба се регламентира изрично длъжността 

„държавен експерт“ да бъде определена за заемане само от служители в специализираната 

администрация на органите на изпълнителната власт. 

Допълнението е в съответствие с изискванията на чл. 7, ал.1 от Наредбата за 

прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, според която разпоредба 

длъжността „държавен експерт“ е свързана с изготвянето на високопрофесионални 



експертни анализи, прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики, 

с разработването на стратегически документи в съответната област на управлението, с 

разработването на проекти на нормативни актове от национално значение, с 

предоставянето на методически указания по прилагането на административни актове, 

както и с координиращата функция между администрациите. Държавният експерт носи 

пряка отговорност във връзка с осъществяваната от него дейност.  

Изброените дейности, които следва да бъдат възлагани на държавни служители от 

това експертно ниво, не са присъщи на тези, осъществявани от общата администрация на 

органа на изпълнителната власт, която подпомага осъществяването на правомощията му 

като ръководител на съответната администрация, създава условия за осъществяване на 

дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по 

административното обслужване /чл.5, ал.2 от Закона за администрацията/. 

Приемането на представения проект на постановление не налага осигуряването на 

допълнителни  бюджетни средства, поради което е изготвена финансова обосновка по 

приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ 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, проведено е публично обсъждане чрез 

публикуване на проекта  на постановление и на доклада към него на Интернет страницата 

на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. Получените в 

законоустановения срок становища са отразени в приложената справка. 

Проектът на постановление 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. Финансова обосновка; 

5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

      

 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
 

 

 

 

 

 


