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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 и допълнение на нормативни актове на Министерския 
съвет, с който се предлагат изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона 
за държавната финансова инспекция и в Устройствения правилник на Агенцията за 
държавна финансова инспекция. 

Проектът на постановление е изготвен в изпълнение на Закона за държавната 
финансова инспекция и е съобразен с измененията и допълненията направени в него, 
обнародвани в “Държавен вестник”,  бр. 60 от 05.08.2011 г. 

На първо място предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за 
държавната финансова инспекция целят да детайлизират уредбата на закона по 
регламентираните функции по планиране на последващите финансови инспекции на дейността 
по възлагане и изпълнение на обществени поръчки и по събиране и анализиране на информация 
за възложителите на обществени поръчки, както и взаимодействието на агенцията с други 
държавни органи. В проекта подробно е разписана процедурата по изготвянето на 
годишния план, регламентирани са източниците на информация за дейността на 
възложителите на обществени поръчки, както и рисковите фактори, на база на които се 
извършва анализ и оценка на тази информация, с оглед да се определят възложителите, към 
дейността на които е налице голям обществен интерес, разходват значителен финансов ресурс и е 
налице риск от нарушаване на нормативните актове в областта на обществените поръчки. 

Следващата промяна в Правилника за прилагане на Закона за държавната 
финансова инспекция е свързана с детайлизиране на процедурата по разглеждане на 
постъпилите молби, жалби и сигнали с цел преценяване на ефективност от възлагане на 
финансови инспекции.  

Предложени са и други промени в текстовете с оглед правно-техническото им 
прецизиране. 

На второ място проектът на постановление предвижда изменения и допълнения на 
Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция. 
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Измененията и допълненията са изцяло съобразени с новата произтичаща от закона 
функция по планиране на последващите финансови инспекции на дейността по възлагане и 
изпълнение на обществени поръчки и по събиране и анализиране на информация за 
възложителите на обществени поръчки. Това води до създаване на две нови дирекции в 
специализираната администрация, отговорни за плановата инспекционна дейност в областта на 
обществените поръчки и анализ и отчет на инспекционната дейност.  

С цел оптимизиране на работата настоящите две дирекции в общата администрация се 
обединяват в една.  

Предложеният нов чл. 17а в Устройствения правилник регламентира размерите и реда за 
определяне на допълнителното месечно възнаграждение към основната заплата за работа в 
агенцията на служителите, в зависимост от заеманата длъжност. Съобразявайки се с 
ограничителната разпоредба на чл. 11, ал. 4 от ЗДФИ, определяща размера на средствата за 
допълнителното месечно възнаграждение на 25 на сто от годишния размер на средствата за 
работна заплата по бюджета на агенцията за съответната година е предвиден минимален и 
максимален размер на допълнителното месечно възнаграждение, в диапазон 15 на сто за всяка от 
категориите служители. 
 Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет няма да окаже въздействие 
върху Републиканския бюджет, поради което не е необходимо прилагането на финансова 
обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет 
и на неговата администрация. Увеличението на числеността на АДФИ с 5 щатни бройки 
ще бъде в рамките на определената численост за системата на Министерство на 
финансите, чрез вътрешно компенсиране. 
 Проектът е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация. 
 Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка. 
 Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 
поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 

С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал.2 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 
приеме представения проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет, с който се предлагат изменения и допълнения в 
Правилника за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция и в 
Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция. 

 
Приложения: 
 

1. Проект на постановление на МС; 
2. Съгласувателни писма; 
3. Справка за отразяване на становищата; 
4. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 
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