ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ...........
от ................ 2011 година
ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В Устройствения 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 48 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „632”се заменя с „627”.
2. В глава трета раздел ІV се изменя така:
„Раздел IV
Звено „Защита на класифицираната информация”
Чл. 13. (1) Звено „Защита на класифицираната информация” подпомага служителя по
сигурността на информацията при изпълнение на възложените му със Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи.
(2) Служителят по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на
министъра, осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:
1. отговаря за защитата и контрола на достъп до класифицираната информация,
информационната сигурност на автоматизираните информационни системи и
криптографската сигурност;
2. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и други нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицираната информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
4. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в
министерството;
5. организира и провежда обучението на служителите в министерството за работа с
класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
6. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на
материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет
случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

7. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително” и
по-високо;
8. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проучване на служители в министерството за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво на класификация „секретно” и по-високо;
9. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност в министерството;
10. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на
война, при военно или друго извънредно положение;
11. ръководи регистратури за класифицирана информация;
12. участва в изграждането и акредитацията на автоматизирани информационни
системи или мрежи за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация,
като контролира тяхната сигурност и експлоатация;
13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
(3) При подпомагане на служителя по сигурността на информацията Звено „Защита на
класифицираната информация”:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане,
предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;
3. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;
4. осигурява дейността на регистратурите за класифицирана информация; осигурява
съхранението и обмена на информация от НАТО, Европейския съюз и друга чуждестранна
класифицирана информация в областта на международните отношения.”
3. В чл. 19 т. 12 се отменя.
4. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 3 се изменя така:
„3. анализира отражението на макроикономическите прогнози върху консолидираната
фискална програма в рамките на бюджетната процедура;”
б) точка 6 се изменя така:
„6. координира дейностите по съставянето на консолидираната фискална програма и
анализира показателите й;”
в) създават се нови т. 12-14:
„12. изготвя анализи и оценки на състоянието на секторите и подсекторите,
предоставящи публични услуги;
13. участва в разработката на секторни и хоризонтални политики и прави
предложения за усъвършенстване на моделите за финансиране;
14. анализира и оценява фискалните ефекти от промените в секторните и
хоризонталните политики;”;
г) досегашните т. 12-15 стават съответно т. 15-18.
5. В чл. 23 т. 12 се отменя.
6. В чл. 25 се създава нова т. 17:
„17. поддържа Централния регистър на общинския дълг и осигурява информация от
него в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг.”

7. В чл. 30 се създават нови т. 14-19:
„14. анализира текущото състояние на основни макроикономически показатели,
включително:
а) анализира динамиката на брутния вътрешен продукт и неговите компоненти;
б) извършва анализ на краткосрочните показатели за икономическа активност индустриално производство и оборот, търговия, както и показателите на бизнес и
потребителско доверие;
в) извършва анализ и оценка на състоянието и динамиката на пазара на труда,
неговото регулиране и ефектите от прилаганите политики;
г) анализира състоянието на доходите, потреблението и спестяванията на
домакинствата;
д) извършва анализ и оценка за структурата и изменението на цените;
е) анализира динамиката и проблемите, свързани с паричното предлагане и търсене,
банковите регулации и ефектите от прилагането на нормативни актове в тази област;
ж) анализира динамиката на платежния баланс, външната търговия, международната
инвестиционна позиция и външната задлъжнялост на страната;
з) анализира динамиката и структурата на капиталови и други финансови потоци към
и от страната, както и динамиката и структурата на инвестиционния процес в страната;
и) проследява приходите, разходите и финансирането на бюджета, както и
състоянието и динамиката на държавния дълг;
15. разработва прогнози за развитието на ключови макроикономически показатели,
като:
а) изготвя регулярни макроикономически прогнози, които се използват като рамка за
стратегически документи на правителството и в комуникацията с международни и други
институции;
б) подготвя макроикономическата рамка на бюджета и средносрочната фискална
рамка;
16. проследява промените във външната среда и оценява влиянието им върху
българската икономика, като:
а) анализира различните варианти на макроикономически политики за постигане на
дългосрочен балансиран икономически растеж;
б) прави оценка на рисковете, свързани с изпълнението на бюджета и рамката за
средносрочно планиране на публичните финанси и политики, произтичащи от промени във
външната среда или институционалната рамка;
в) анализира и оценява ефекти от промени в икономическата политика;
17. изгражда и усъвършенства модели за прогнозиране и анализ на алтернативни
сценарии, като:
а) разработва макроиконометрични модели за анализ и прогнозиране;
б) разработва динамични и статични модели на общо равновесие за симулации на
алтернативни икономически сценарии и политики;
18. извършва теоретични разработки на икономическа тематика;
19. обезпечава процеса, свързан с посещения на рейтингови агенции във връзка с
изготвянето и актуализирането на кредитния рейтинг на страната.”
8. Член 31 се отменя.
9. В приложението към чл. 8, ал. 3 се правят следните изменения:
а) в наименованието числото „632” се заменя с „627”;
б) на ред „Политически кабинет” цифрата „6”се заменя с „5”;

в) на ред „съветници, експерти и технически сътрудници” цифрата „2” се заменя с
„1”;
г) ред „Служител по сигурността на информация 1” се заменя със „Звено „Защита на
класифицираната информация” 3”;
д) на ред „Обща администрация” числото „131” се заменя със „129”;
е) на ред „Човешки ресурси и административно обслужване” числото „25” се заменя с
„23”;
ж) на ред „Специализирана администрация” числото „460” се заменя с „456”;
з) на ред „ дирекция „Бюджет” числото „20” се заменя с „33”;
и) на ред „ дирекция „Финанси на общините” числото „19” се заменя със „17”;
к) на ред „ дирекция „Държавно съкровище” числото „24” се заменя с „25”;
л) на ред „дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” числото „27” се заменя с
„31”;
м) на ред „ дирекция „Икономическа и финансова политика” числото „26” се заменя с
„40”;
н) ред „дирекция „Икономически анализи и прогнози 32” се заличава;
о) на ред „дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” числото „31” се
заменя с „29”.
§ 2. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на
комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г.; доп., бр. 78 от 2007 г., бр. 29
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2008 г.,
бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2010 г.; доп., бр. 44 от 2010 г.;
изм., бр. 46, 25 и 54 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 3, т. 2 думите „директорът на дирекция "Икономическо планиране и
анализи" и директорът на дирекция "Европейска политика и външни финанси" се заменят с
„директорът на дирекция „Икономическа и финансова политика”.
2. В чл. 8, ал. 3 , т. 1 думите „директорът на дирекция „Икономическо планиране и
анализи” се заменят с „директорът на дирекция „Икономическа и финансова политика”.
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз” към министъра на финансите, 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 от 2011 г.), в приложението към чл. 6, ал. 3
се правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Одитна дейност” числото „45” се заменя с „42”.
2. На ред „дирекция „Правно-методологично осигуряване на одитната дейност”
цифрата „8” се заменя с „11”.
§ 4. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация, приет с Постановление № 10 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр.
9 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 37 и 40 от 2006 г., бр. 61 от 2008 г.) чл. 21 се
изменя така:

„Чл. 21. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да
бъдат награждавани с отличия и награди. Стойността на една парична или предметна награда
не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 5. Разпоредбите на § 1, т. 5, 6 и 9, букви „и”, „л” и „о” и § 3 влизат в сила от 1 януари
2012 г.
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