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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 

 

ОТНОСНО:  Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 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 (УПМСНА) внасям за разглеждане проект на Постановление 

на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. 

С Решение на Народното събрание от 13.12.2021 г. (обн. ДВ, бр.106 от 15.12.2021 

г., изм., бр. 110 от 2021 г.) е приета структурата на Министерския съвет на Република 

България, като в т. 3 е уредено преобразуването на Министерството на икономиката, 

което се разделя на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на 

иновациите и растежа. Това обстоятелство налага да се изменят както законовите, така 

и подзаконовите нормативни актове, регулиращи обществени отношения, свързани с 

функционалната компетентност на бившия министър на икономиката, съответно 

Министерството на икономиката - постановления, наредби, правилници и тарифи. Целта 

е привеждането им в съответствие с новата структура на Министерския съвет. 

Предвиждат се изменения в подзаконовите нормативни актове, които целят 

привеждането им в съответствие със структурните промени в централната администрация 

на изпълнителната власт, предвидени в Решение № 892 на Министерския съвет от 

31.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други 

промени в централната администрация на изпълнителната власт. Чрез предвидените 

изменения на нормативните разпоредби се преразпределят правомощия от материалната 
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компетентност на министъра на икономиката, които следва да бъдат поети от министъра 

на икономиката и индустрията и министъра на иновациите и растежа. 

С § 61 на проекта на постановление се изменя чл. 31, т. 12 от Устройствения 

правилник на Министерството на икономиката и индустрията, пpиет с Постановление     

№ 20 на Министерския съвет от 2022 г., (oбн., ДВ, бр. 17 от 2022 г.) във връзка с 

налагаща се реорганизация на структурата и дейността на българската Национална 

контактна точка (НКТ) за прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните 

предприятия за отговорно бизнес поведение, в резултат на която НКТ се прехвърля в 

структурата на МИР, респективно в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 

и средните предприятия, която е второстепенен разпоредител към Министерството на 

иновациите и растежа. В § 78 е предвидена отмяна на Правилника за дейността на 

Междуведомствения съвет по експортно застраховане, приет с Постановление № 236 на 

Министерския съвет от 1998 г., (обн., ДВ, бр. 125 от 1998 г., изм. и доп., бр. 17 от 2001 

г., бр. 9 от 2002 г., бр. 58 от 2003 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г. 

и бр. 40 от 2015 г.), във връзка с влезли в сила изменения на Закона за експортното 

застраховане.   

За приемането на проекта няма да са необходими допълнителни 

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

индустрията. 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 

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 обстоятелството, че измененията са свързани 

единствено с привеждането на нормативните актове на Министерския съвет в 

съответствие със структурата на Министерския съвет и разделянето на Министерството 

на икономиката на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на 
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иновациите и растежа, както и с оглед създаването на стабилност на правоотношенията, 

уреждащи правомощията на министъра на икономиката и индустрията. 

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, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на 

Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. 

 

 

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    

Заместник министър-председател по     

икономиката и индустрията и      

министър на икономиката индустрията 


