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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

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 и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет.

В проектът на постановление се регламентират функционални и структурни промени
в системата на Министерството на финансите в следните насоки:

С § 32 от преходните и заключителните разпоредби от Закон за изменение и
допълнение на Закона за вътрешния одит (ДВ, бр. 54 от 2010 г) е отменена ал. 4 на чл.9 от
Закона за митниците, която регламентираше съществуването на инспекторат в Агенция
„Митници”. Отмяната на посочената разпоредба е насочена към създаване на условия за
обединяване на инспекторатите в системата на Министерството на финансите в единен
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инспекторат към министъра на финансите. С обединяването се цели постигането на
следните положителни резултати:
1. Независимост на административния контрол от проверяваните второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити към министъра на финансите /ВРБК/, което ще доведе
до по-голяма обективност и безпристрастност в контролната дейност.
2. Централно планиране и организиране на контролната дейност, с което ще се
избегнат дублиращи се дейности, действия и проверки.
3. Оптимално разпределяне на експертния и материалния ресурс с цел по-голяма
ефективност и ефикасност на контролната дейност.
4. Оптимизация на числен състав и съответни икономии на бюджетни средства. Към
настоящия момент дирекция „Инспекторат” в Националната агенция за приходите
разполага с 41 щатни бройки, инспекторатът на Агенция „Митници” – с 21 щатни бройки в
Централното управление и 12 щатни бройки в териториалните митнически управления в
страната, а Инспекторатът на Министерството на финансите – с 8 щатни бройки или общо
82 щатни бройки. След обединяването единният инспекторат на Министерството на
финансите ще разполага с 35 щатни бройки. Допълнителните 27 щатни бройки в
министерството ще бъдат за сметка на числеността на персонала на Националната агенция
за приходите и Агенция „Митници”, като в двете агенции ще бъдат извършено и съответно
съкращаване на персонал.

От Националната агенция за приходите към дирекция „Данъчна политика” на
Министерството на финансите ще преминат функциите по изготвяне на проекти на
процесуални данъчни нормативни актове и по анализ и разработване на мерки и
инструменти за борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане. По този
начин ще се спази принципа на отделяне на процеса на политиката и разработването на
нормативни актове от процеса на прилагане на данъчното законодателство с оглед
избягването на евентуален конфликт на интереси.

Проектът на постановление предвижда създаване на дирекция „Инвестиции” чрез
преструктуриране и преминаване на служители от дирекции „Икономическо планиране и
анализи” и „Държавен дълг и финансови пазари”. Дирекцията ще оказва методологическа и
аналитична подкрепа на държавните структури при създаването и реализирането на
капиталовите им програми и при финансирането на инвестиции от национално значение.
Създава се регистър на публичните инвестиционни проекти. Дирекцията ще подпомага
координацията на външното финансиране на Република България за приоритетни
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инвестиционни проекти и програми. В контекста за обединяване на вътрешните и външните
финансови ресурси за изпълнение на инвестиционната политика на правителството,
дирекцията ще участва в процеса по преговарянето, сключването, предоставянето и
последващия мониторинг на държавните заеми, на държавно гарантираните заеми и на
донорската финансова подкрепа, предоставяни от международни финансови институции и
от правителствени и финансово-кредитни институции на двустранна основа.

Структурни промени ще бъдат извършени и в дирекция „Европейска политика и
външни финанси”, която се преименува в „Международно сътрудничество и политика”.
Целта е допълнително да се укрепи капацитета на министерството в областта на
международното сътрудничество и координацията на европейските икономически
политики. С предвидените промени се консолидират функциите и дейностите, свързани с
участието на страната ни в общоевропейски и международни икономически и финансови
инициативи. По този начин се осигурява реализацията на тези инициативи в страната и
съответствието на националните политики с поетите ангажименти в международен и
европейски план.

За дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” ще отпаднат функциите, свързани
с международните финансови институции, които ще се преразпределят между дирекции
„Международно сътрудничество и политика” и „Инвестиции”. Същевременно, дирекцията
ще поеме от дирекция „Европейска политика и външни финанси” функциите в областта на
валутно-финансовото законодателство. Също така, с една щатна бройка ще бъде укрепена
дейността по емитиране на държавни ценни книжа. Това ще се осъществи за сметка на
числеността на персонала на дирекция „Национален фонд”.

В рамките на предвидените структурни промени се прецизират и функциите на
дирекция „Икономическо планиране и анализи”.

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.
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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
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