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ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за уреждане на
отношенията,

свързани

със

закриването

на

Националния

компенсационен жилищен фонд

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание § 12, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 2022 г.) предлагам на
Вашето внимание проект на Постановление на Министерския съвет за уреждане на
отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд.
Целта на предложения акт е да бъде изпълнено задължението на Министерския съвет
съгласно § 12, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр.18 от 2022 г.), свързано със закриването на
Националния компенсационен жилищен фонд (НКЖФ) съгласно ал. 1 на посочения параграф,
а именно – създаване на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции.
Във връзка с горното възниква необходимост от приемане на предложения проект на
Постановление на Министерския съвет за уреждане на отношенията, свързани със закриването
на НКЖФ. В него се предвижда председател на ликвидационната комисия да бъде главният
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секретар Министерството на финансите, а поименният състав на ликвидационната комисия да
се определи със заповед на министъра на финансите.
Съгласно проекта на постановление комисията в тримесечен срок от нейното
назначаване трябва:
1. да уреди въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на закрития
НКЖФ, и да изготви финансови отчети и ликвидационен баланс;
2. да изготви протоколи – описи на имотите и движимите вещи, предоставени за
управление на закрития НКЖФ;
3. да предаде архива на закрития НКЖФ съгласно Закона за Националния архивен
фонд;
4. да закрие ползваните от фонда банкови сметки в срокове и по ред, определени от
министъра на финансите;
5. да оформи счетоводните документи, свързани с разходите на закрития НКЖФ;
6. да извърши и други необходими дейности, свързани с ликвидацията.
Основните функции на председателя на ликвидационната комисия или упълномощен
от него член на комисията са:
1. да представлява комисията по време на ликвидацията и оформя всички документи,
свързани с нейното извършване;
2. да прекратява трудовите правоотношения със служителите от закрития НКЖФ при
условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда;
3. да може да извършва разходи и да сключва договори, включително с външни
експерти, когато това се налага в изпълнение на функциите на комисията;
4. да може да предоставя движимите вещи на закрития НКЖФ при условията и по реда
на Закона за държавната собственост.
С проекта на Постановление на Министерския съвет се отменят и разпоредби в
подзаконови нормативни актове, произтичащи от закриването на НКЖФ, а именно – глави
втора, трета и четвърта от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, приет с Постановление № 203 на
Министерския съвет от 1992 г., както и т. 6 на чл. 4, ал. 2 и т. 15 от приложение № 2 към чл. 4,
ал. 3 от Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на финансите.
В § 12, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр.18 от 2022 г.) е предвидено, че с щатните
бройки, включени в общата численост на персонала на закрития фонд, Министерският съвет,
2

по предложение на министъра на финансите, извършва компенсирани промени в числеността
на Министерството на финансите и на администрациите, чиито ръководители са
второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на финансите. Това
задължение ще бъде предмет на отделен акт на Министерския съвет, който ще бъде изготвен
във връзка с предстоящи структурни промени в системата на Министерството на финансите.
С приемането на предложения проект на постановление на Министерския съвет ще
бъде изпълнено законовото задължение съгласно § 12, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр.18 от
2022 г.), като вследствие дейностите по ликвидация ще се прекрати окончателно разходването
на бюджетни средства за структура, чиято дейност е преустановена.
Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на постановление на
Министерския съвет, заедно с доклада и частичната предварителна оценка на въздействието
са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за
обществени консултации. В съответствие с разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация на интернет страницата на
Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации е публикувано и
становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ от администрацията на
Министерския съвет по частичната предварителна оценка на въздействието. Срокът за
предложения, становища и възражения по публикуваните за обществена консултация
документи е 30 дни съгласно чл. 26, ал. 4, изречение първо от Закона за нормативните актове.
Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от администрацията
на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан, съгласно чл. 32, ал.
1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като
становищата им са отразени съгласно приложената към доклада справка.
За

приемането

на

проекта

на

акт

не

са

необходими

допълнителни

разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на финансите.
Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията
по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на НКЖФ за сметка на средствата по
утвърдения бюджет на НКЖФ за 2022 г. въз основа на одобрени от председателя на
ликвидационната комисия документи.
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет не води до въздействие
върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена финансова обосновка
съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
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Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз,
поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед 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.
Приложения:
1. Проект на постановление на Министерския съвет;
2. Съгласувателни писма и становища и справка за отразяването им;
3. Частична оценка на въздействието и становище на дирекция „Модернизация на
администрацията“ на Министерския съвет по нея;
4. Финансова обосновка;
5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

АСЕН ВАСИЛЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Изготвил: __________________________________
Л. Филчев – н-к на отдел ПАД, д-я ЧРАО
Съгласували: __________________________________
………….. – директор на д-я ЧРАО
_________________________________
Т. Георгиева – главен секретар
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