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                                                                                                                   ПРОЕКТ! 

 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

ОТ 

КОРНЕЛИЯ НИНОВА  

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА И 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 

И ДАНИЕЛ ЛОРЕР 

МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА 

   

 

Относно:  Проект на Постановление на Министерския съвет за  приемане на 

Устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и  на  

Министерството на иновациите и растежа 

 

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 внасяме за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Устройствени правилници на Министерството на 

икономиката и индустрията и  на  Министерството на иновациите и растежа. 

  С предложения проект на постановление на Министерския съвет се 

предвижда приемането на устройствените правилници на Министерството на 

икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа, 

създадени вследствие на разделяне на Министерството на икономиката в  

изпълнението  на  т.2 на Решението на Народното събрание от 13.12.2021 г. за 

приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, 

бр.106 от 15.12.2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.).  

С проекта на акт се осъществяват и част от структурните промени в 

централната администрация на изпълнителната власт, предвидени в Решение на 

Министерския съвет №892 от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за 
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подготовката на структурни и други промени в централната администрация  на 

изпълнителната власт. Чрез предвидените в нормативните разпоредби на проекта на 

постановление и на приеманите с него проекти на устройствени правилници се 

преразпределят правомощия от материалната компетентност на министъра на 

икономиката, които следва да бъдат поети съответно от министъра на икономиката 

и индустрията и от министъра на иновациите и растежа, респективно разпределени 

между министрите на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа.  

В проекта на постановление са включени разпоредби, регламентиращи 

правоприемството по отношение на закриващата се Държавната агенция за научни 

изследвания и иновации и  преминаващите към Министерството на иновациите и 

растежа административни структури на преобразуваното Министерство на 

икономиката, както и разпределението на активите, пасивите, правата и 

задълженията, свързани с дейността на преобразуваното Министерство на 

икономиката.   

Предвидени са съответни задължения за Министерството на икономиката и 

индустрията и  Министерството на иновациите и растежа за иницииране на 

необходимите промени в нормативните актове от функционалната компетентност на 

преобразуваното Министерство на икономиката, произтичащи от Решение на 

Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на 

Министерския съвет на Република България и Решение на Министерския съвет №892 

от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други 

промени в централната администрация  на изпълнителната власт. 

Бюджетните организации, ръководителите на които са второстепенни 

разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и 

индустрията остават: 

1. Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" – 39; 

2.  Агенцията за публични предприятия и контрол – 65; 

3.  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – 468; 

4.  Патентното ведомство – 114; 

5.  Комисията за защита на потребителите – 180; 

6.  Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – 29; 

7. Центърът на промишлеността на Република България в Москва – 11; 

8. Българският институт по метрология – 287. 

Бюджетните организации, ръководителите на които са второстепенни 

разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на иновациите и растежа са: 

1. Българската агенция за инвестиции – 27 
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2. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия - 52. 

Числеността на системата на икономиката и индустрията е в размер на 1 592 щ.бр. 

(в т.ч. министерството на икономиката и индустрията и 8 второстепенни разпоредители 

с бюджет по бюджета на министерството). Числеността на системата на иновациите и 

растежа е в размер на 482 щ.бр. (в т.ч. министерството на иновациите и растежа и 2 

второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството). В тази връзка 

числеността на Инспектората към министъра на икономиката и индустрията следва да 

бъде от не по-малко от десет инспектори, включително ръководител, а числеността на 

Инспектората към министъра на иновациите и растежа от не по-малко от петима 

инспектори, включително ръководител. При бюджет на съответната организация над 50 

до 100 млн. лв., включително управляваните средства по фондове и програми на 

Европейския съюз, съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор звеното за 

вътрешен одит следва да бъде от не по-малко от 6 вътрешни одитори, включително 

ръководителя на вътрешния одит. 

Предлаганата численост на двете министерства, в проекта на актове, е 399 щ.бр. 

за Министерството на икономиката и индустрията и 403 щ.бр. за Министерството на 

иновациите и растежа в т.ч. 96 щ.бр. за сътрудници по управление на европейски 

проекти и програми. Разпоредбата на § 16, ал. 7 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за администрацията (ЗА) позволява за осигуряването на 

дейностите по изпълнението и/или управлението на проекти или програми, финансирани 

със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други 

международни финансови институции и донори, с бенефициент - администрация на 

изпълнителната власт за срока на съответната дейност по проекта или програмата да 

може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение, ако техните 

възнаграждения са допустими за финансиране изцяло със средства от съответния проект 

или програма. Осигуряването на дейностите по изпълнението и/или управлението на 

програми се осъществява чрез увеличение на числеността на персонала на 

администрациите на изпълнителната власт. Предлаганата численост на министерствата е 

в съответствие с § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗА 

За приемането на проекта няма да са необходими допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания по бюджетите на Министерството на икономиката и 

индустрията и на Министерството на иновациите и растежа. Предложеният проект на акт 

няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което към него е 

приложена финансова обосновка образец 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА. 

Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради 

което не се налага справка за съответствието с европейското право. 

За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието 

по чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
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администрация, която е приложена към проекта, заедно със становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията” на Министерския съвет. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на 

Постановление на Министерския съвет, докладът към него и частичната предварителна 

оценка на въздействието бяха публикувани на интернет страницата на Министерството 

на икономиката и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. На 

основание чл. 26, ал. 4, изречение последно от Закона за нормативните актове, срокът 

за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации е 

14 дни. По-краткият срок е обоснован от необходимостта да се ускори приемането на 

устройствените актове на министерствата и предвид сроковете, произтичащи от Решение 

на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на 

Министерския съвет на Република България и Решение на Министерския съвет №892 от 

30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други 

промени в централната администрация  на изпълнителната власт. 

Проектът на постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 

32, ал. 1 от УПМСНА, като направените целесъобразни бележки са отразени, съгласно 

приложената таблица. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА, предлагамe 

Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на 

Министерския съвет за  приемане на Устройствени правилници на Министерството 

на икономиката и индустрията и  на  Министерството на иновациите и растежа 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Съгласувателни становища; 

3. Справка на отразените становища в табличен вид; 

4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

5. Финансова обосновка. 

 

 

КОРНЕЛИЯ НИНОВА   ДАНИЕЛ ЛОРЕР 

Заместник министър-председател по    Министър на иновациите 

икономиката и индустрията и     и растежа 

министър на икономиката индустрията 


