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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

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 внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет, с който се предлагат изменения и допълнения в Устройствения правилник на
Министерството на финансите, в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз” и в Устройствения правилник на Държавната
комисия по хазарта и на нейната администрация.

На първо място проектът на постановление предвижда изменения и допълнения на
Устройствения правилник на Министерството на финансите.
Регламентира се намаляване на числеността на персонала на Министерството на финансите
с 5 щатни бройки за сметка на увеличената численост на Агенцията за държавна финансова
инспекция, съгласно § 5 от Заключителните разпоредби на Постановление № 304 на
Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет.
Намаленият числен състав на Министерството на финансите ще е вследствие закриване на
дирекция „Икономически анализи и прогнози”. В тази връзка се предвижда преразпределяне на
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функциите и оставащите 27 от 32 служители на закритата дирекция към дирекции „Бюджет” и
„Икономическа и финансова политика”. Дирекция „Бюджет” поема специфични функции,
свързани с бюджетни анализи, обезпечени с 13 щатни бройки, а дирекция „Икономическа и
финансова политика” – функции по извършване на макроикономически и фискални анализи,
обезпечени с 14 щатни бройки.
Предвид повишените отговорности при изпълнението на възложените функции,
свързани с анализ на методологията и обхвата на статистическите данни за целите на
нотификацията за дефицита и дълга, числеността на персонала на дирекция „Държавно
съкровище” се увеличава с една щатна бройка, компенсирана със съответно намаляване
броя на длъжностите в Политическия кабинет на министъра на финансите.
С четири щатни бройки се увеличава численият състав на дирекция „Държавен дълг
и финансови пазари”. Две от тях са свързани с поемането от дирекция „Финанси на
общините” на функцията по поддържане на Централния регистър на общинския дълг и
осигуряване на информация от него, а другите две са за укрепване на административния
капацитет при осъществяване на дейностите в областта на финансовите пазари и услуги,
компенсирано с намаляване на числения състав на дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне”.
Промените в Устройствения правилник на Министерството на финансите включват също
създаване на обособено звено „Защита на класифицираната информация”. Предлаганите
промени са във връзка със спазване на законовите изисквания на чл. 23 и чл. 82, ал.1 от
Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ и чл. 60, ал. 1 от Правилника за
прилагане на ЗЗКИ, както и в изпълнение на предписания на контролиращите органи за
обособяване на самостоятелно организационно звено, осъществяващо функции на
регистратури за класифицирана информация на пряко подчинение на служителя по
сигурността на информацията. Звеното ще включва служителя по сигурността на
информацията, както и 2 експертни длъжности, на които и към настоящия момент са
възложени задължения по ЗЗКИ, но в рамките на числения състав на дирекция „Човешки
ресурси и административно обслужване”.

На второ място в проекта на постановление са регламентирани изменения на
Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския
съюз”, касаещи увеличаване числеността на персонала на дирекция „Правно-методологично
осигуряване на одитната дейност” с 3 щатни бройки за сметка на дирекция „Одитна
дейност”. Увеличеният числен състав произтича от компетентността на дирекция „Правнометодологично осигуряване на одитната дейност” на обхващаща цялостната дейност на
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агенцията. Това налага служителите в дирекцията да бъдат специалисти от различни
професионални области – юристи, икономисти, строителни инженери, информатици и др.,
което от своя страна изисква достатъчен брой служители в съответната област. От значение
е факта, че от началото на следващата година се предвижда всички одитни ангажименти да
бъдат осъществявани с помощта на специализиран одитен софтуер. С увеличаване на
числения състав на дирекция „Правно-методологично осигуряване на одитната дейност” ще
се постигне и съответствие с влизащото в сила от 1 януари 2012 г. изискване на чл. 12, ал. 1,
т. 6, буква „а” от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в
администрацията

числеността

на

персонала

на

дирекциите

в

специализираната

администрация да е най-малко 11 щатни бройки.

Проектът на постановление включва и изменение на Устройствения правилник на
Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, изразяващо се в обвързване
стойността на една парична или предметна награда с основната месечна заплата на
наградения служител, а не с трикратния размер на минималната работна заплата, както е
към настоящия момент Промяната е в изпълнение на протоколно решение по т. 4 от
Протокол № 37 от заседанието на Министерския съвет на 5 октомври 2011 г.

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет няма да окаже въздействие върху
Републиканския бюджет, поради което не е необходимо прилагането на финансова
обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация.
Проектът е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени
съгласно приложената справка.
Проектът 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 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.
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Приложение: 1. Проект на постановление на Министерския съвет;
2. Съгласувателни писма;
3. Справка за отразяване на становищата;
4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

СИМЕОН ДЯНКОВ
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