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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от КИРИЛ АНАНИЕВ – министър на финансите 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на 

средствата от Европейския Съюз“ към министъра 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 на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция 

„Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите. 

Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда прецизиране 

правомощията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата 

от Европейския съюз“ към министъра на финансите и съобразяването им с всички 

действащи приложими за дейността на агенцията регламенти и национални нормативни 

актове. С проекта се предлага промяна в текста относно представяне на министъра на 

финансите на стратегически и годишен одитен план на агенцията, като се предвижда 

ръководителят на Одитния орган да утвърждава стратегически и годишен одитен план на 

агенцията.  



Предлага се промяна в разпоредбата свързана с разглеждането на предложения и 

сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или 

за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители 

в агенцията, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни 

интереси на други лица, в съответствие с разпоредбите на Закона за администрацията и 

Устройствения правилник на Министерството на финансите. 

Предлага се и прецизиране на функциите на дирекция „Финансово-стопанска и 

административна дейност“ с цел привеждане в съответствие с  Наредбата за длъжностните 

характеристики на държавните служители. 

Предлага  се редакционна промяна за отстраняване на неточност в изписването на 

наименованието на дирекция от специализираната администрация в приложението към 

Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския 

съюз“ към министъра на финансите, както и други редакционни промени. 

Приемането на представения проект на постановление на Министерския съвет 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 на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на 

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на 

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

въздействието, са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите 

и на Портала за обществени консултации. В съответствие с разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация на 

интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени 

консултации е публикувано и становището на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ от администрацията на Министерския съвет по частичната 

предварителна оценка на въздействието. Срокът за предложения, становища и възражения 

по публикуваните за обществена консултация документи е 30 дни съгласно чл. 26, ал. 4, 

изречение първо от ЗНА. Получените в хода на обществената консултация становища, 

предложения и възражения са отразени в приложената справка. 

  

Проектът на акт е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените в 

установения срок становища са отразени съгласно приложената справка. 



Проектът на постановление на Министерския съвет 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 за изменение на 

Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на 

средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите; 

2. финансова обосновка; 

3. съгласувателни писма; 

4. справка за отразяване на становищата, получени при 

съгласуването съгласно чл. 32-34 от УПМСНА; 

5. справка за отразяване на постъпилите при обществената 

консултация предложения, становища и възражения; 

6. формуляр за частична предварителна оценка на въздействието; 

7. становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ в 

администрацията на Министерския съвет по частичната 

предварителна оценка на въздействието; 

8. проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

      

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

  КИРИЛ АНАНИЕВ 
 

 


