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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 и 
допълнение на Устройствения правилник на Агенция "Митници", приет с 
Постановление № 302 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г., 
изм. и доп., бр. 64 и 73 от 2010 г., бр. 88 от 2011 г., бр. 22 и 62 от 2012 г.) 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 

В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане от Министерския съвет 
проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 
Устройствения правилник на Агенция "Митници".  

С проекта се предвижда промяна в числеността на Централно митническо 
управление в рамките на общата численост на персонала на Агенция "Митници". 
Измененията се изразяват в намаляване на предвидените щатни бройки за Централно 
митническо управление и за отделни структурни звена в Централно митническо 
управление и се засилва административният капацитет на дирекция "Организация и 
управление на човешките ресурси".  

Предлаганите изменения и допълнения са продиктувани от рационалното 
разпределение на правомощия, численост и финансови ресурси между централното и 
териториалното равнище на управление, целящи по-ефективното и качествено 
осъществяване на функциите на агенцията и предоставянето на услуги на гражданите. 
Едно оптимално разпределение на числеността между централното управление и 
митниците е предпоставка за осигуряване на стабилно и ефективно управление в 
Агенция "Митници". 



 
2 

Проектът и мотивите към него, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона 
за нормативните актове, са публикувани за обсъждане на интернет страницата на 
Агенция "Митници", интернет страницата на Министерство на финансите, както и на 
Портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

Проектът на постановление и приложените към него документи са съгласувани 
по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация, като изразените становища са взети предвид и са отразени в 
приложената справка. 

Проектът на акт не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния 
бюджет, поради което не се налага по него да бъде одобрена финансова обосновка. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 
С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 
Министерският съвет да приеме приложения проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 
Агенция "Митници". 

 
Приложения: 1. проект на постановление; 

    2. съобщение за средствата за масово осведомяване; 
    3. магнитен носител с материалите по т. 1 и 2. 
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