
 

 

Изх. № .............................. 
 
София, ................ 201 ... г. 

 
София - 1040  тел. централа: 9859 1  minfin@minfin.bg  
ул. ”Г.С.Раковски” № 102 факс: 987 05 81 www.minfin.bg  

 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И              
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от СИМЕОН ДЯНКОВ – заместник министър-председател 

и министър на финансите 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

нормативни актове 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
На основание чл. 31, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение на нормативни актове, с което се регламентират промени 
в Устройствения правилник на Министерството на финансите и в Устройствения правилник 
на  Агенцията за държавна финансова инспекция. 

 
Проектът на постановление предвижда намаляване на числеността на персонала на 

Министерството на финансите с 8 щатни бройки от 1.01.2011 г. Предложеното намаляване 
засяга числения състав на дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”. То 
има за цел оптимизирането на дирекцията, и е съобразено с предстоящото приключване на 
част от проектите, финансирани по Програма ФАР, Преходния Финансов Инструмент и 
Инструмента Шенген на Европейския съюз. 

Наред с горното с проекта на постановление се предвиждат промени в числеността 
на общата и специализираната администрация на Агенцията за държавна финансова 
инспекция в рамките на утвърдената обща численост на персонала.  

Увеличава се числеността на специализираната администрация на Агенцията за 
държавна финансова инспекция, за сметка на общата администрация на агенцията, с цел 
предприемане на мерки за укрепване на административния капацитет на инспекционната 
дейност. 
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Проектът на постановление е изготвен като една от стъпките в изпълнение на 
Дейност № 16 „Повишаване на административния капацитет на АДФИ” от График на 
неотложните мерки и действия на правителството за периода август-декември 2010 г., приет 
с РМС № 539/ 28.09.2010 г. Предложението за увеличение на числеността на 
специализираната администрация за сметка на общата е с оглед своевременното 
извършване на проверки по нарасналия брой искания за финансови инспекции. Очакваният 
резултат е подобряване на ефективността и капацитета на органите, отговарящи за 
последващия контрол. 

Предложените с проекта на постановление изменения, не са свързани с европейско 
право, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с 
европейското право. 

Предложеният проект на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено  
въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена одобрена финансова 
обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 
на неговата администрация. 

 

Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32 – 
34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

  

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
  С оглед 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 получените становища; 
4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

        

 

СИМЕОН ДЯНКОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 
 
 


