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Д  О  К  Л  А  Д 

от ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – министър на финансите 
 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на 

Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с 

Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за допълнение на Наредбата за граничните контролно-

пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 

2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.; 

изм. бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 79 от 

2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22  и 61 от 2010 г., бр. 64 от 2015 г.; изм., бр. 85 от 

2015 г.).  

Причината, която налага приемането на Постановление на Министерския съвет 

за допълнение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, е във 

връзка с изпълнение на възложените задължения на директора на Агенция „Митници“ 

съгласно чл. 7а, ал. 2 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове. 

С проекта се предвижда в чл. 34, ал. 1 от Наредбата за граничните контролно-

пропускателни пунктове да се създаде изречение второ: „Други дейности в зоните на 

ГКПП могат да се извършват с разрешение на директора на Агенция „Митници“. Целта 

е да се даде възможност да бъдат подпомогнати дейностите по поддържане на обектите 

за обществено ползване в зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове.  

Съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и в 

изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, проектът на постановление и доклада към него бяха 

публикувани за обсъждане на интернет страницата на Министерство на финансите и на 

Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Направените бележки и 

предложения са отразени съгласно приложената справка.  
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да доведе 

до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е 
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приложена финансова обосновка по Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

Проектът на акт е съгласуван в съответствие с чл. 32 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки 

и предложения са отразени съгласно приложената справка. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата 

за граничните контролно-пропускателни пунктове не съдържа разпоредби, 

транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за 

съответствие с европейското право. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 

С оглед изложеното по-горе и на основание и 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 допълнение на Наредбата за граничните контролно-

пропускателни пунктове.  

 

Приложения: 1. проект на постановление; 

   2. съобщение за средствата за масово осведомяване; 

   3. финансова обосновка; 

   4. съгласувателни писма; 

5. справки за отразяване на становищата; 

 

 

      

 

  МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 
 

       (ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ) 

 
 

 

 

 


