ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ...........
от ................ 2013 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.; изм. и доп., бр. 97 от 2011 г.,
бр. 6, 22 и 58 от 2012 г.; изм., бр. 90 от 2012 г., бр. 56, 74 и 77 от 2013 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13а, ал. 1:
а) в основния текст, в изречение второ думите „своята дейност“ се заменят с
„дейността по вътрешен одит“;
б) в т. 1 след думата „докладва“ се добавя „своята дейност“.
2. В чл. 30:
а) точка 9 се отменя;
б) създава се нова т. 20:
„20. извършва оценка на въздействието от фондовете на Европейския съюз и от
прилагането на Националната програма за развитие: България 2020 върху икономиката на
страната чрез използване на иконометрични модели;“
в) създава се т. 21:
„21. координира процеса по разработване, оценка, актуализация и наблюдение на
изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, като осигурява
съгласуваност между нея и други национални стратегически документи.“
3. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“:
1. изисква, събира и анализира информация за нужните доставки и услуги за
органи на изпълнителната власт и техните администрации;
2. подпомага Централния орган за обществени поръчки (ЦООП) при изпълнение на
правомощията му, като планира, организира и провежда процедури за обществени

поръчки с цел сключване на рамкови споразумения за нуждите на органи на
изпълнителната власт и техните администрации;
3. контролира изпълнението на сключените от ЦООП рамкови споразумения по
отношение на спазването на заложените в тях условия;
4. управлява проекти по Програма ФАР, Преходния финансов инструмент и
Инструмента Шенген, за които има статут на Изпълнителна агенция, съгласно
подписаните споразумения между Европейската комисия и правителството на Република
България;
5. извършва финансово управление на програми на Европейския съюз, за които има
статут на Изпълнителна агенция, като подготвя искания за средства и финансови отчети
до дирекция „Национален фонд“, извършва плащания и поддържа финансова и
счетоводна система за отчетност.
6. изготвя бюджетни прогнози и проектобюджети, във връзка с дейността на
дирекцията;
7. извършва дейности, свързани с предотвратяване, докладване и проследяване на
нередности по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, съгласно
Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз (АФКОС) (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр.
95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от
2009 г. и бр. 5, 31 и 90 от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71 от 2012 г. и бр. 65 от
2013 г.);
8. архивира и съхранява всички документи, свързани с дейността й, в сроковете,
заложени в съответните международни споразумения, закони и нормативни актове.“
§ 2. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50
и 103 от 2012 г. и бр. 30, 51, 69, 70 и 74 от 2013 г.) в чл. 75, ал. 1, т. 3 думите „и извършва
оценка на въздействието от фондовете на Европейския съюз върху икономиката на
страната“ се заличават.
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