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Проект!  

 

ДО  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ДОКЛАД  

от 

ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА – МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

    

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция 

"Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет 

от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г., изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 

от 2011 г. и бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г.) 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ 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 на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на 

Агенция "Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 

2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г. и 

бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г.). 

С предложения проект на постановление се актуализира числеността на служителите в 

административните звена в агенцията в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от 

Постановление № 161 на Министерския съвет от 2 август 2013 г. за приемане на Устройствен 

правилник на Министерството на регионалното развитие и Устройствен правилник на 

Министерството на инвестиционното проектиране, с която щатните бройки в Агенция 

„Пътна инфраструктура” са намалени от 1523 на 1511. 

При извършването на оптимизация на числеността на служителите в агенцията,  

основна цел е била да не се наруши работния процес на конкретната администрация. С оглед 
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на това предложените за съкращаване щатни бройки са незаети към настоящия момент. 

Изготвеното по този начин предложение е съобразено в максимална степен с нуждите и 

обема от работа на всяка една от дирекциите в Централната администрация на агенцията и 

специализираните й звена.  

Предложеният проект на акт няма да окаже и пряко или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, поради което не е необходимо предложението да бъде придружено от 

финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите. 

Предложеният проект на акт не е свързан с транспониране на актове на Европейския 

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

право.  

Проектът на акт, заедно с мотивите за приемането му са публикувани на интернет-

страниците на Министерството на регионалното развитие и на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 26 от Закона за 

нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. 

Преписката е комплектована съгласно изискванията на чл. 35 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32-34 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.  

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция 

"Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. 

(обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г. и бр. 14, 

22, 60 и 81 от 2012 г.). 
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Приложения:  

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

3. Справкa за отразяване на постъпилите становища. 

 

 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ: 

 

       ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


