
 

 

Изх. № .............................. 
 
София, ................ 200 ... г. 

 
София - 1040  тел. централа: 9859 2001 s.djankov@minfin.bg  
ул. ”Г.С.Раковски” № 102 факс: 987 05 81 www.minfin.bg  

 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И              
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 
ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 

Д О К Л А Д 
 

от СИМЕОН ДЯНКОВ – заместник министър-председател 
и министър на финансите 

 
 
 
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 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, предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на 
финансите. 

Проектът на постановление предвижда намаляване на числеността на персонала на 
Министерството на финансите с 24 щатни бройки от 1.01.2010 г. По този начин се достига 
заявеното при приемането на устройствения правилник с Постановление № 249 на 
Министерския съвет от 2009 г. оптимизиране на персонала на министерството с 14,5 на сто. 
Предложеното намаляване на числения състав се налага предвид отпадане на функции на 
дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” по провеждане на обществени 
поръчки и сключването на договори, финансирани по Инструмента Шенген и Преходния 
Финансов Инструмент, поради изтичане на сроковете за договаряне по тях. В резултат на 
това ще бъде закрит отдел „Търгове и договори” на дирекцията. Също така ще бъде 
редуциран персонала  на отдел „Предварителен контрол” във връзка с отпадане на функции, 
свързани с проверка на провежданите обществени поръчки и сключваните договори. 

Наред с горното в проекта на постановление се предвижда и оптимизиране на 
функциите, дейностите и задачите на дирекция „Бюджет” чрез отпускане на една щатна 
бройка за сметка на намаляване числеността на персонала на дирекция „Икономическо 
планиране и анализи”, както и прецизиране на функцията на дирекция „Държавно 
юрисконсултство” по подпомагане на министъра на финансите при осъществяването на 
процедури по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост. 
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Предложеният проект на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено  
въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена одобрена финансова 
обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 
на неговата администрация. 

 
Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32 – 

34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 
Направените бележки и предложения  са отразени, съгласно приложената справка. 

  
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 

  С оглед 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; 
          3. Справка за отразяване на получените становища; 
          4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 
 
        

 

СИМЕОН ДЯНКОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съставил:____________________________________ 
      [П. Иванова – н-к на отдел, д-я “ЧР”] 
 

Съгласували:__________________________________ 
                          [Л. Филчев – директор на д-я “ЧР”] 
 

         _________________________________ 
            [Т. Георгиева – главен секретар] 

 
Съставил:____________________________________ 

      [П. Иванова – н-к на отдел, д-я “ЧР”] 
 

Съгласувалииииии:__________________________________ 
                          [на д-я “ЧР”] 
 

         _________________________________ 
            [Т. Георгиева – главен секретар] 


