ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ...........
от ................ 2013 година
ЗА изменение 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.; изм. и доп., бр. 88 от 2013 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „646“ се заменя с „643“.
2. В чл. 20 т. 17 и 18 се отменят.
3. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „646” се заменя с „643”;
б) на ред „Специализирана администрация” числото „432” се заменя с „429”;
в) на ред дирекция „Бюджет” числото „33” се заменя с „30”.
§ 2. Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр.
90 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8 числото „53” се заменя с „48”.
2 . В приложението към чл. 8:
а) в наименованието числото „53” се заменя с „48”;
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б) на ред „Обща администрация” числото „15” се заменя с „14”;
в) на ред „дирекция „Финансово-стопански дейности и административноправно
обслужване” числото „15” се заменя с „14”;
г) на ред „Специализирана администрация“ числото „36“ се заменя с „32”;
д) на ред „дирекция „Контрол и правни дейности” числото „20“ се заменя със „17”;
е) на ред „дирекция „Лицензи, игрално и комуникационно оборудване,
информационни системи и анализи” числото „16” се заменя с „15”.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от 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 и 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., бр. 6 и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г.) в т. 7 числото „53“ се заменя с „48“.
§ 4. В Устройствения правилник на Института по публична администрация, приет с
Постановление № 82 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм.,
бр. 87 от 2001 г., бр. 83 и.84 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г.; изм.,
бр. 79 от 2009 г., бр. 12 и 56 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2011 г.; изм., бр. 22 от 2012 г.,
бр. 62 и 74 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 2 числото„28“ се заменя с „31“.
2. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 2:
а) в наименованието числото „28“ се заменя с „31“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „20“ се заменя с „23“;
в) на ред „дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ числото „20“ се
заменя с „23“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 5. (1) Дейността във връзка с обученията по публични финанси преминава от
Министерството на финансите към Института по публична администрация.
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(2) Министър-председателят в 30-дневен срок от влизането в сила на
постановлението да внесе в Министерския съвет проект на постановление за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Института по публична администрация.
(3) Служебните правоотношения със служителите, осъществяващи функции по ал.
1, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.
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