
ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Извършва анализи и оценки на предложението на Европейската комисия по 

новата многогодишна финансова рамка на ЕС и законодателния пакет към нея и на 

предложението на председателството за позиция на Съвета на ЕС. Изготвя българската 

позиция във връзка с преговорите по приемането на Многогодишната финансова рамка 

(МФР) и участва активно на техническо ниво в тях, подготвя и участва в консултации и 

международни срещи по темата, подготвя справки, информации, презентации. 

Изпълнява функциите на секретариат на работна група/подгрупа във връзка с 

преговорите по МФР и координира съгласуването на позициите. 

2. Отговаря за изготвянето на прогнозни изчисления за разпределението на 

средствата по МФР по държави-членки, в т.ч. за България; разработва симулационни 

модели за финансовите ефекти върху България по политики, програми, региони и по 

години; оценява тези ефекти в хода на преговорите на база на сравнителни анализи 

спрямо другите държави-членки; изчислява нетния баланс за България с оглед 

максималната защита на интересите на страната в преговорите по многогодишната 

финансова рамка на ЕС. 

3. Отговаря за изготвянето на позиции и коментари по законодателния пакет, 

свързан с МФР (Регламент по МФР, Междуинституционално споразумение), за 

подготовката на позиция по прегледа на действието на МФР и по придружаващото го 

предложение на ЕК за изменение на регламента за МФР, за подготовката на позиция и 

по предложенията за технически корекции по МФР. 

4. Подготвя и съгласува позиции, анализи, информации, коментари по проекта на 

годишен бюджет на ЕС във връзка с процедурата по приемането му, текущото 

изпълнение и контрола на годишните бюджети на ЕС, както и с процедурата по 

освобождаването от отговорност на Европейската комисия относно изпълнението на 

общия бюджет на ЕС и защита на финансовите интереси на ЕС. Участва в 

изработването на българската позиция по предложението на ЕК по тригодишната 

ревизия на Финансовия регламент и координира работата по нея на експертите от 

временна работна група, създадена за целта. Подготвя позиции и коментари по проекта 

на регламент за изменение на Регламента за Правилник на персонала и на свързаните с 

него работни документи относно разходите за персонала на европейските институции. 

5. Изпълнява функциите на Координационно звено по приложението на 

системата на собствените ресурси на ЕО в България и осъществява контактите с ЕК в 

тази връзка. Организира и контролира ежемесечното плащане на вноската на РБ в 

общия бюджет на ЕС в установените срокове; осъществява отчитането и докладването 

й към ЕК; координира подготовката на информации по искане от ЕК във връзка с 

проведените от нея проверки на собствените ресурси (традиционни собствени ресурси, 

ресурс на база на ДДС и ресурс на база на БНД) в България и следи за своевременното 

им изпращане; подготвя справки и информации във връзка с вноската на България в 

общия бюджет на ЕС. 

6. Анализира законодателния пакет на ЕК относно реформата на системата на 

собствени ресурси на бюджета на ЕС в контекста на преговорите по МФР; прави 

предложения за позиции и коментари по документите; участва в работата на РГ 

„Собствени ресурси“ към Съвета на ЕС; предлага промени в националното 

законодателство и при необходимост актуализира Ръководството за системата на 

собствените ресурси; 



7. Подготвя тригодишна и годишна прогноза за вноската на България в общия 

бюджет на ЕС и подготвя справки за очакваните месечни вноски в контекста на 

националната бюджетна процедура; 

8. Участва в заседанията на Консултативния комитет по собствените ресурси 

(ККСР), организира и съгласува подготовката на информацията за прогнозните данни 

за базите на ДДС и БНД за следващата бюджетна година и я изпраща на ЕК; 

9. Подготвя коментари и позиции по документите от дневния ред за заседанията 

на Бюджетния комитет към Съвета на ЕС, на работна група „Правилник за персонала” 

към Съвета на ЕС, на РГ „Приятели на председателството – МФР”, РГ „Борба с 

измамите” и при необходимост участва в заседанията им, както и за заседанията на 

КОРЕПЕР, ЕКОФИН, ЕКОФИН/Бюджет, Съвет „Общи въпроси“ и Европейски съвет 

по въпроси, свързани с бюджета на ЕС (годишен и многогодишен), правилника за 

персонала и собствените ресурси на бюджета на ЕС. Координира позициите по 

въпросите от компетентност на министерството, свързани с преговорите по 

разширяването на Европейския съюз 

10. Изпълнява функциите на секретариат на РГ 28 „Финансови и бюджетни 

въпроси“ към Съвета по европейските въпроси (СЕВ) и ръководи работата й. Изготвя и 

съгласува рамкови позиции, позиции, становища и указания по проекти на 

законодателни актове и съгласува по компетентност позициите на други работни групи 

към СЕВ. 

 


