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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – министър на финансите 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Устройствения правилник на Министерството на 

финансите 

 

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 изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

Министерството на финансите. 

Предвидено е численият състав на дирекция „Централизирано възлагане и 

обществени поръчки“ да се увеличи с една щатна бройка във връзка с продължаващия 

процес по разширяване на продуктовия обхват и кръга от институции, използващи 

услугите на Централния орган за покупки, и предвидените в Националната стратегия за 

развитие на сектор обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 г. мерки за 

утвърждаване ролята на централния орган. Допълнителната щатна бройка е за сметка на 

намаляване на числеността на персонала на дирекция „Финанси и управление на 

собствеността“. 

С проекта на постановление се предлага и увеличаване на числения състав на 

дирекция „Информационни системи“ с една щатна бройка във връзка с необходимостта от 

укрепване капацитета на дирекцията при изпълнение на възложените функции по 



организиране планирането, изграждането, поддържането и развитието на системен и 

приложен софтуер в Министерството на финансите. Предложението е обвързано с 

намаляване на числеността на персонала на дирекция „Човешки ресурси и 

административно обслужване“. 

Приемането на представения проект на постановление не налага осигуряването на 

допълнителни  бюджетни средства, поради което е изготвена 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. 

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на 

постановление, заедно с проекта на доклад и частичната предварителна оценка на 

въздействието, е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите и 

Портала за обществени консултации на 10.01.2017 г. Обществената консултация с 

гражданите и юридическите лица е проведена в срок от 14 дни съгласно чл. 26, ал. 4, изр. 

2 от ЗНА поради необходимостта дирекция „Централно възлагане и обществени поръчки“ 

да бъде обезпечена в кратки срокове с достатъчно персонал за изпълнение на възложените 

функции по подпомагане на министъра на финансите като Централен орган за покупки. 

Получените предложения в хода на обществената консултация са отразени в приложена 

справка. 

Проектът на акт е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. Получените в установения срок 

становища са отразени в приложената справка. 

Проектът на постановление 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  на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на постановление на Министерския съвет. 

 

Приложение:  1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

2. Съгласувателни писма; 



4. Справка за отразяване на становищата, получени при 

съгласуването съгласно чл. 32-34 от УПМСНА; 

5. Справка за отразяване на постъпилите предложения при 

обществената консултация; 

6. Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието; 

7. Становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ на 

Министерския съвет от съгласуването на извършената частична 

предварителна оценка на въздействието; 

8. Финансова обосновка; 

9. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

      

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
 

 


