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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

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 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. 

С проекта на постановление се предлага дирекция „Централно звено за 

финансиране и договаряне“ да се преименува на „Централизиранo възлагане и 

обществени поръчки“, както и да се променят функциите на дирекцията в съответствие 

със Закона за обществените поръчки и Постановление № 385 на Министерския съвет от 

2015 г. 

Предвидено е увеличаване на числеността на персонала на дирекцията с 6 щатни 

бройки за сметка на намаляване на числения състав на дирекция „Финанси и управление 

на собствеността“. С посочените щатни бройки ще бъдат обезпечени преминаващите от 

дирекция „Финанси и управление на собствеността“ функции по планиране, организиране 

и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е 



министърът на финансите. Предложената промяна има за цел всички дейности по 

планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки, вкл. по централизирано възлагане, по които възложител е министърът на 

финансите, да се концентрират в рамките на една дирекция на Министерството на 

финансите. По този начин министерството ще оптимизира работата си в сферата на 

обществените поръчки. Същевременно промените ще създадат възможност за оптимално 

организиране и разпределение на експертния и материалния ресурс и използване на 

натрупания опит при избягване на дублиращи се дейности. 

Допълнителните щатни бройки за дирекция „Централизиранo възлагане и 

обществени поръчки“ също така ще укрепят капацитета на дирекцията във връзка със 

значително разширения обхват на дейността на Централния орган за покупки и кръга от 

възложители, които ползват централизираното възлагане съгласно Постановление № 385 

на Министерския съвет от 2015 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие 

на сектора обществени поръчки в България за 2014-2020 г. 

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 
 

 


