
         ПРОЕКТ 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    №............. 

 

от .................. 2016 година 

 

ЗА приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите 

  

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т 

 

П О С Т А Н О В И: 

 

 

Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на финансите. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Устройственият правилник на Министерството на финансите, приет с 

Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм., бр. 

102 от 2009 г., бр. 30 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46, 64 и 79 от 2010 г., бр. 2 от 2011 г., изм., 

бр. 34 и бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2011 г., бр. 6, 22 и  58 от 2012 г.; изм., бр. 90 от 

2012 г., бр. 56, 74 и 77 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2013 г.; изм., бр. 58 и бр. 63 от 2014 г.; 

изм. и доп., бр. 72 и 100 от 2014 г., бр. 7 от 2015 г.;  изм., бр. 19 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 37, 

64 и 100 от 2015 г., бр. 22 от 2016 г.; изм., бр. 74 от 2016 г.), се отменя. 

 

§ 2. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 29.11.1999 г. за приемане на 

Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на 

административни структури към министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и 

доп., бр. 112 от 1999 г.; изм., бр. 30 от 2000 г., бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г.; 

изм., бр. 17, 55 и 87 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2002 г.; изм., бр. 79 от 2002 г.; изм. и доп., 

бр. 42 от 2003 г.; изм., бр. 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 

от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56 и 65 от 2006 г.; доп., бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 90 и 93 от 2006 г., 

бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61 и 79 от 2008 г.; доп., бр. 108 от 2008 г.; изм., бр. 81, 85, 

90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46 и 64 от 2010 г.; доп., бр. 88 от 9.11.2010 г.; изм., бр. 

92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.; 

доп., бр. 100 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 4: 

а) алинея 2 се изменя така: 

„(2) Второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на 

финансите са ръководителите на: 

1. Агенция „Митници“; 

2. Агенцията за държавна финансова инспекция; 

3. Държавната комисия по хазарта; 

4. Националната агенция за приходите; 

5. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; 

6. Националния компенсационен жилищен фонд; 

7. Агенцията по обществени поръчки. 

б) в ал. 3 думата „разпоредителите“ се заменя с „административните структури“. 

2. В приложение № 2 към чл. 4 ал. 3:  

а) наименованието на приложението се изменя така: 
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„Обща численост на персонала в административните структури, чиито ръководители 

са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на финансите“; 

б) създава се т. 15: 

„15. Национален компенсационен жилищен фонд   9“. 

 

§ 3. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, 

приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 

11.07.2006 г.; изм., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 30 от 

2009 г.; изм., бр. 85 от 2009 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 2 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2011 г.; 

изм., бр. 6 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.; изм., бр. 49, 58 и 90 от 2012 г., бр. 63 от 

2014 г., бр. 64 от 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 2: 

а) алинея 3 се изменя така: 

„(3) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. 

б) създава се ал. 4: 

„(4) Директорът на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на 

Министерството на финансите.“ 

2. В приложението към чл. 4, ал. 2: 

а) на ред „Обща администрация“ числото „28“ се заменя с „27“; 

б) на ред „дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките 

ресурси, информационно обслужване и комуникация“ числото „28“ се заменя с „27“; 

в) на ред „Специализирана администрация“ числото „161“ се заменя със „162“; 

г) на ред „дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ числото „21“ 

се заменя с „22“. 

 

§ 4. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната 

администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, 

бр. 90 от 2012 г.; изм., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.), чл. 2 се изменя така: 

„Чл. 2. (1) Държавната комисията по хазарта, наричана по-нататък „комисията“, е 

юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. 

(2) Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета 

на Министерството на финансите.“ 

 

§ 5. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от 

Европейския съюз“, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., 

ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г.; изм., бр. 34 от 2010 г.; доп., бр. 52 от 2010 

г.; изм., бр. 2 и 97 от 2011 г., бр. 6 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.; изм., бр. 58 от 2012 

г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2015 г.) чл. 3 се изменя така: 

„Чл. 3. Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с 

бюджет по бюджета на Министерството на финансите.“ 

 

 

МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      /Бойко Борисов/ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

      /Веселин Даков/ 


