
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Заместник -ми нистър  на  з емеделието  и  храните
 
 

 
ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

Д О К Л А Д  

от доц. д-р инж. Георги Костов – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

Относно: Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на 

Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и 

храните 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

На основание чл. 16 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на 

актове в системата на Министерството на земеделието и храните, внасям за 

одобряване проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на 

Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (обн., 

ДВ, бр. 20 от 2001 г.; изм., бр. 64 от 2001 г., бр. 4 от 2002 г., бр. 52 и 88 от 2003 г., 

бр. 11 и 37 от 2006 г., бр. 78 от 2008 г., бр. 32 и 56 от 2009 г., бр. 47 от 2010 г., бр. 

83 от 2011 г., бр. 21 и 62 от 2012 г. и бр. 94 от 2013 г.). 

Проектът на Правилник за  изменение на Устройствения правилник на 

Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните е 

изготвен във връзка от необходимостта да бъде изпълнено Постановление № 90 от  

16 април 2015 г. за изменение и допълнение на нормативните актове на 

Министерския съвет, обнародвано в ДВ, бр. 29 от 21 април 2015 г. 

С Постановление № 90 от 16 април 2015 г. се извършва промяна в 

Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г., където в приложението към 

чл. 2, ал. 3, т. 5 числеността на персонала на Контролно-техническата инспекция се 

промени от „126“ на „111“ броя служители.  

 

 



 

 

 

Тази нормативна промяна налага изменение на Устройствения правилник на 

Контролно-техническа инспекция.  В Приложението към чл. 9, ал. 3 от Устройствения 

правилник на Контролно-техническата инспекция общата численост на персонала е 

необходимо да се намали от „126“ на „111“.  

С предложения проект не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския 

съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с 

европейското право. 

Предлаганият проект на акт  няма да окаже пряко или косвено до въздействие 

върху държавния бюджет.  

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

Правилник и докладът до министъра на земеделието и храните бяха  публикувани на 

интернет страницата на Министерството на земеделието и храните. 

 Проектът на Правилник е съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне 

и съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и 

храните. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното, предлагам да одобрите предложения проект на  

Правилник за  изменение на Устройствения правилник на Контролно-техническата 

инспекция към министъра на земеделието и храните.  

 

 

С уважение, 

 

 

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ КОСТОВ 

Заместник-министър  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГР. СОФИЯ 1040, БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 55 

Тел: (+3592) 985 11 858, 985 11 182, Факс: (+3592) 981 79 55 
 
 

 

 



Правилник за изменение на  Устройствения правилник на Контролно-

техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (обн., ДВ, 

бр. 20 от 2001 г.; изм., бр. 64 от 2001 г., бр. 4 от 2002 г., бр. 52 и 88 от 2003 г., бр. 11 

и 37 от 2006 г., бр. 78 от 2008 г., бр. 32 и 56 от 2009 г., бр. 47 от 2010 г., бр. 83 от 

2011 г., бр. 21 и 62 от 2012 г. и бр. 94 от 2013 г.) 

Проект 

 

 

§ 1.  В чл. 3,ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“. 

§ 2.  В чл. 8а, ал.3 се  изменя така: “ Финансов контрольор се назначава 

съгласно чл.13,ал.3,т.5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор (ЗФУКПС) и осъществява своята дейност съгласно ЗФУКПС и указанията на 

министъра на финансите.“    

§ 3. В чл. 9, ал. 3 числото „126” се заменя със „111”.   

§ 4. В чл. 27 се правят следните изменения: 

1. В чл. 27 думите „Ръководителят на регионалната служба или упълномощено“ 

се заменят от „Служител на регионалната служба упълномощен“. 

2. В чл. 27, т. 1 думата „ръководи“ се заличава. 

§ 5. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3 се изменя така: 

„Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3 

„ 
Заключителна разпоредба 

 

§ 6. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник“. 

 

 
 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

 

Обща численост на персонала в Контролно-техническата инспекция – 111 щатни бройки 

  

Изпълнителен директор 1 

Главен секретар 1 

Обща администрация 8 

в т.ч.:   

Дирекция "Правно, информационно, стопанско и финансово обслужване"  8 

Специализирана администрация 101 

в т.ч.:   

Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с 

техниката" 

 84 

в т.ч.:   

Регионални служби 79 

Главна дирекция "Изпитване и сертифициране” 17 


