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Стенографски запис! 

 

 

 

 

 

З А С Е Д А Н И Е  

 
на Министерския съвет 

30 декември 2021 година 
 

Заседанието започна в 15.00 часа и беше ръководено от министър-

председателя Кирил Петков. 

 

... 

 

Точка 18 

Проект на Решение за предприемане на действия за подготовката на структурни и 

други промени в централната администрация на изпълнителната власт. 

 

 

КИРИЛ ПЕТКОВ: Заместник-министър председателят по еврофондовете и 

министър на финансите, заповядайте! 

АСЕН ВАСИЛЕВ: Благодаря, господин премиер. 

Колеги, с това решение всъщност залагаме задължение на всички нас и 

съответните министерства да прегледат законодателната и нормативната база, 

която трябва да се промени, за да може да се случат структурните промени, които 

са заложени в Коалиционното споразумение, прехвърляне на агенции от едно 

министерство в друго, прехвърляне на дирекции, преструктуриране и т.н.  

Срокът е амбициозен до 28 януари с идеята, че голяма част от тези структурни 

промени ще бъдат заложени в бюджета, който се надяваме да внесем в Народното 

събрание до 31 януари. 

Така, че ще помолим в кратки срокове да помолите вашите юридически дирекции 

да погледнат нормативната база и там където има прехвърляне на агенции, 

прехвърляне на дирекции доколкото е възможно в максимална степен това да бъде 

подготвено като законодателни промени, за да бъде прието от Министерски съвет 

заедно с бюджетните закони и съответно да може да бъде внесено в Народното 

събрание. 



КИРИЛ ПЕТКОВ: Заповядайте! 

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Понеже не видях в списъка Националният институт по 

метеорология и хидрология, въпросът ми е може ли той по този ред да бъде 

прехвърлен към Министерството на околната среда и водите, нещо което ние 

многократно сме обсъждали с министрите и все още не се е случило? 

АСЕН ВАСИЛЕВ: Да, не е залегнало в Коалиционното споразумение, но доколкото 

има разбирателство между двете министерства разбира се ние нямаме нищо 

против от гледна точка на финансите. 

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Добре, а формата ще бъде ли това, което обсъждахме 

миналия път през Закона за бюджета? 

АСЕН ВАСИЛЕВ: Идеята е доколкото бюджетът ще отразява новата структура на 

Министерския съвет и всички агенции и дирекции надолу това да бъде неразделна 

част от Закона за бюджета, тъй като финансирането ще бъде заложено по новия 

механизъм. 

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Благодаря. 

АСЕН ВАСИЛЕВ: И точно за това е и датата 28 януари, за да имаме няколко дни 

всичко това да бъде компилирано и систематизирано в Закона за бюджета. 

С това допълнение, ако министъра на екологията е съгласен? 

НИКОЛАЙ СИДЖИМОВ: Да, разбира се, това ще бъде полезно, особено както ние 

трябва да започнем да работим по отношение на климата, това ще е една много 

полезна насока, но нека  все пак да го коментирам и с колегите. 

АСЕН ВАСИЛЕВ: Добре. 

… 


