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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  ................  2012 година 
 

ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 
 
     

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: 
 

§ 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.; изм. и доп., бр. 97 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

 
1. В чл. 8, ал. 2 числото „627”се заменя с „620”.  
 
2. В глава трета се създава раздел ІVа: 
„Раздел IVа 
Дирекция „Вътрешен одит” 
„Чл. 13а. „Вътрешен одит” осъществява дейността по вътрешен одит в министерството и 

е на пряко подчинение на министъра. При осъществяване на своята дейност дирекцията:  
1. планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие със Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните 
одитори, статута на дирекцията и утвърдената от министъра методология за вътрешен одит в 
публичния сектор; 

2. осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и 
процеси в министерството и във второстепенните разпоредители и разпоредителите с 
бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра с изключение на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити, в които е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит, 
както и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен;  

3. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от 
министъра, и дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за 
финансово управление и контрол; 

4. проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите 
нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на 
финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и 
информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и 
изпълнението на договорите и поетите ангажименти;  

5. консултира ръководството на министерството по негово искане, като дава съвети, 
мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без 
да поема управленска отговорност за това;  

6. изготвя и представя на министъра до 28 февруари на следващата година обобщен 
годишен доклад за дейността по вътрешен одит в министерството и във второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити, към които има изградени звена за вътрешен одит;  



7. осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от 
публичния сектор с цел обмяна на добри практики.” 

 
3. В чл. 19 т. 17 се отменя. 
 
4. Член 36 се отменя. 
 
5. В приложението към чл. 8, ал. 3 се правят следните изменения: 
а) в наименованието числото „627” се заменя с „620”; 
б) след ред „Звено „Защита на класифицираната информация” 3” се създава нов ред 

„дирекция „Вътрешен одит ” 10”; 
в) на ред „Обща администрация” числото „129” се заменя със „130”; 
г) на ред „дирекция „Финанси и управление на собствеността” числото „72” се заменя 

със „73”; 
д) на ред „Специализирана администрация” числото „456” се заменя с „438”; 
е) на ред „дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” числото „29” се 

заменя с „21”; 
ж) ред „дирекция „Вътрешен одит” 10” се заличава. 
 
§ 2. 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; доп., бр. 52 от 2010 г.; изм., бр. 2 и 97 от 2011 г.), се правят следните изменения: 

 
1.В чл. 6, ал. 2 числото „60”се заменя с „61”.  
 
2. В чл. 8, ал. 1: 
а) в т. 3 думите „на одитния комитет и” се заличават; 
б) в т. 5 думите „и на одитния комитет” се заличават. 
 
3. В глава втора раздел ІІІ „Одитен комитет” се отменя.   
 
4. В приложението към чл. 6, ал. 3: 

 а) в наименованието числото „60” се заменя с „61”; 
б) на ред „Обща администрация” цифрата „5” се заменя с „6”; 
в) на ред „дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност" цифрата „5” се 

заменя с „6”. 
 

§ 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 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..) се правят следните 
изменения: 

 
1. В чл. 4, ал. 1 числото „181”се заменя със „187”. 
 
2. В приложението към чл.4, ал. 2: 
а) в наименованието числото „181” се заменя със „187”; 
б) на ред „Специализирана администрация” числото „149” се заменя със „155”; 
в) на ред дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените 

поръчки” числото „48”се заменя с „54”. 
 



§ 4.  В Постановление № 215 на Министерския съвет от 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 е 90 от 2005 г.; 
изм., бр. 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 2010 г.; изм., 
бр. 92 от 2011 г. ) в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 се правят следните изменения: 

1. В т. 3 числото „181” се заменя със „187”. 
2.В т. 13 числото „60” се заменя с „61”. 

 
§ 5. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 4 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 

2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.;  изм., бр. 
52, 56 и 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2010 г.; доп., бр. 74 от 2010 г.; изм., бр. 82 и 84 от 
2010 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 1 и 27 от 2011 г.; изм. и доп., 
бр. 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 51 и 60 от 2011 г.; доп., бр. 71 от 2011 г.; изм. 
и доп., бр. 83 от 2011 г.; изм., бр. 88 и 102 от 2011 г.) в пореден № 2 т. 2 се отменя. 

Заключителна разпоредба 

§ 6. Разпоредбите на § 2, т. 2 и 3 и § 5 влизат в сила от 1 януари 2012 година. 

  
  
  

 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 
/Бойко Борисов/ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР  
НА  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

 
/Росен Желязков/ 

 


