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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на
Агенцията за икономически анализи и прогнози 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 предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за закриване на Агенцията за икономически анализи и прогнози към
министъра на финансите.
Проектът на постановление е насочен към продължаване процеса на оптимизация на
структурата и числения състав на администрациите в системата на Министерството на
финансите (МФ). До началото на 2011 г. е планирано реално съкращаване на 47 щатни
бройки в администрацията на министерството. Заедно

с редуцираните 94 щатни

бройки от ноември 2009 г. до настоящия момент, числеността на персонала на
министерството ще бъде намалена със 141 щатни бройки, което представлява
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оптимизация в размер на 20% спрямо числения състав на министерството от 704
щатни бройки през август 2009 г.
С предложения проект на постановление се предвижда съкращаване на 37 щатни
бройки в администрацията на МФ. В резултат на това и с оглед регламентираното закриване
на Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП), съпътствано с преминаване
към МФ на функциите на специализираната администрация на агенцията, обезпечени с 29
щатни бройки, численият състав на администрацията на министерството ще се състои от
602 щатни бройки.
С влизане в сила на постановлението е предвидено в МФ да бъдат съкратени
длъжности в съществуващите дирекции „Финанси и управление на собствеността”, „Връзки
с обществеността, протокол и административно обслужване”, „Човешки ресурси”,
„Бюджет”, „Държавни разходи”, „Финанси на реалния сектор” „Финанси на общините”,
„Държавен дълг и финансови пазари”, „Външни финанси и международно сътрудничество”,
„Национален фонд”, „Икономическо планиране и анализи” и „Централно звено за
финансиране и договаряне”.
Регламентираното намаляване на числеността на персонала ще включва и
структурни промени, насочени към оптимизиране на функциите, дейностите и задачите на
дирекциите.

Дирекция

„Връзки

с

обществеността,

протокол

и

административно

обслужване” ще се преобразува в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, като
функциите й, касаещи административното обслужване ще преминат, обезпечени с намален
числен състав, към дирекция „Човешки ресурси”, която се преименува в „Човешки ресурси
и административно обслужване”, а функциите, свързани с контрола върху отпечатването на
ценни книжа – към дирекция „Финанси и управление на собствеността”, също обезпечени с
намалена численост на персонала.
Дирекция „Европейски въпроси и политика” ще се преобразува в дирекция
„Европейска политика и външни финанси”. Към нея ще преминат функции и служители от
предложената за закриване дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество” и
служители от дирекция „Икономическо планиране и анализи”.
Дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество” ще бъде закрита,
като функциите й, заедно със служителите, които ги осъществяват, ще бъдат
преразпределени към дирекции „Европейски въпроси и политика”, „Държавен дълг и
финансови пазари” и „Финанси на реалния сектор”.

Предвиденият в проекта на постановление оптимизационен процес засяга и АИАП.
Регламентирано е закриване на агенцията и преминаването на възложените й дейности и
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функции към администрацията на МФ. Със закриването на АИАП се предвижда
специализираната й администрация с численост на персонала от 29 щатни бройки да
премине към дирекция „Икономически анализи и прогнози” в МФ. Останалите 14 щатни
бройки (изпълнителен директор, главен секретар и общата администрация на агенцията) ще
бъдат съкратени.

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

3

