ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ...........
от

2010 година

ЗА изменение на нормативни актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с
Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм.
и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „635” се заменя с „627”.
2. Чл. 32 се правят следните изменения:
а) точка 6 се отменя;
б) точка 7 се изменя така:
„7. извършва мониторинг и проверки на място по договорите, финансирани по
Постановление № 17 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на
проекти, свързани с изпълнението на поетите ангажименти от страна на Република
България за присъединяване към Шенгенското пространство;”
в) точка 12 се изменя така:
„12. извършва дейности, свързани с предотвратяване, докладване и проследяване
на нередности по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, съгласно
Постановление № 18 от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)
(обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от
2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г. и бр. 5, 31 и 90 от 2010
г.);”
3. В Приложението към чл. 8, ал.3 се правят следните изменения:
а) в наименованието числото „635” се заменя с „627”;
б) на ред „Специализирана администрация” числото „467” се заменя с „459”;
в) на ред "дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” числото „44”
се заменя с „36”.
§ 2. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция,
приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от
2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 30 и 85 от
2009 г. и бр. 34 от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В Приложението към чл. 4, ал. 2:
а) на ред „Обща администрация” числото „30” се заменя с „26”;

б) на ред дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на човешките
ресурси” числото „21” се заменя със „17”;
в) на ред „Специализирана администрация” числото „142” се заменя със „146”;
г) на ред дирекция „Организация и извършване на инспекционната дейност”
числото „123” се заменя със „126”;
д) на ред „Правно и методологично осигуряване на инспекционната дейност”
числото „19” се заменя с „20”.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.
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