
ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Наблюдава спазването на правилата, заложени в Пакта за стабилност и растеж 

на ЕС, Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен 

съюз (ИПС) и другите правни актове за засилена координация на икономическите и 

фискални политики на държавите-членки на ЕС. 

2. В изпълнение на изискванията на Пакта за стабилност и растеж на ЕС и 

Правилника за неговото прилагане, ежегодно разработва, в тясно сътрудничество с 

компетентните звена в Министерството на финансите и с компетентните министерства 

и ведомства, актуализиран вариант на Конвергентна програма на Република България, 

която представя на Европейската комисия съгласно сроковете по Европейския 

семестър. 

3. Следи показателите, заложени в Регламент 1466/1997, във връзка със 

средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит, разходното и дълговото 

правило и останалите предвиждания на регламента. Координира работата, изготвя 

необходимата информация и осъществява сътрудничество с Европейската комисия при 

евентуално стартиране на процедура по прекомерен дефицит за Република България 

съгласно Регламент 1467/1997 г. 

4. Координира действията вследствие на задействане на корекционните 

механизми съгласно Договора за стабилност, координация и управление в ИПС и 

съответните разпоредби в националното законодателство. 

5. Наблюдава и анализира функционирането на Икономическия и паричен съюз и 

изготвя мотивирани позиции за участието на Република България в дискусии, свързани 

с бъдещето на Икономическия и паричен съюз и еврозоната. Участва в работни 

формати към институциите на ЕС по въпроси в сферата на ИПС, икономическото и 

фискално управление в ЕС и разширяването на еврозоната. 

6. Организира и участва в практическата подготовка на страната за участие във 

Валутен механизъм II и еврозоната; 

7. Отговаря организационно, експертно и технически за подготовката и 

ефективното участие на Република България в ежемесечните заседания на 

Икономическия и финансов комитет към Съвета на ЕС на ниво заместник-министри на 

финансите и техните заместници, като за тази цел изготвя мотивирани позиции по 

темите от дневния ред на комитета и осъществява координация както с компетентните 

дирекции в МФ, така и с компетентните външни министерства и ведомства в рамките 

на работна група, създадена за целта. 

8. Изготвя позиции на Република България за участие в заседанията на 

Европейския съвет на ниво държавни и правителствени ръководители, както и в 

заседанията на Съвет ЕКОФИН на ниво министри на финансите, по въпросите от своя 

компетентност. 

9. Участва в разработването на нормативни актове във връзка с хармонизиране на 

българското законодателство с правото на ЕС в областта на икономическото и 

бюджетно управление, и изготвя необходимата информация в процеса на обсъждането 

им от Народното събрание. 

10. Идентифицира основни теми и въпроси от своя компетентност, произтичащи 

от приоритетите на съответното председателство на ЕС, като подготвя дискусионни 

материали и различни сценарии за политики. 



11. Участва в заседания на работни групи и други формирования към работните 

органи на Съвета на Европейския Съюз, занимаващи се с теми, отнасящи се за 

Икономическия и паричен съюз на ЕС и Пакта за стабилност и растеж 

 


