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 Доклад до Министерския съвет, относно реализация на остатъчните задължения 
на Руската федерация към Р България. 

 

 Доклад до Министерския съвет, относно проект на протоколно решение на МС 
за одобряване проект на окончателно споразумение за уреждане на дълг между 
правителството на Р България и правителството на Сирийска Арабска 
Република. 

 

 Доклад до Министерския съвет относно одобряване проект на споразумение 
между правителството на Р България и правителството на Република Конго за 
уреждане задълженията на Р Конго към Р България.  

 

 Доклад до Министерския съвет, относно одобряване проект на споразумение 
между правителството на Р България и правителството на Р Монголия за 
уреждане задълженията на Р Монголия към Р България. 

 

 Доклад до Министерския съвет относно проект на решение на МС за одобряване 
на механизъм за левово разплащане между Централната банка и дружествата 
титуляри на вземания от иракски контрагенти във връзка с двустранното 
споразумение между Р България и Р Ирак от 21.10.2007 г. 

 

 Паметна записка от проведена среща с представители на Европейската служба за 
борба с измамите ОЛАФ, 11 декември 2008 г. в МФ. 

 
 Доклад до Министерския съвет, относно проект на протоколно решение на МС 
за участие на Р България в инициативата на Г-8 за уреждане на просрочените 
задължения на Либерия към МВФ. 

 
 Доклад до Министерския съвет, относно проект на протоколно решение на МС 
за подписване на писмо за намеренията относно участието на                  Р 
България във валутно-курсов механизъм ІІ.  

 
 Доклад до Министерския съвет, относно проект на протоколно решение на МС 
за възлагане на мандат за преговори относно участието на Р България във 
валутно-курсов механизъм ІІ. 

 
 Доклад до Министерския съвет, относно проект на протоколно решение на МС 
за подписване на споразумение със швейцарската компания „Номасул Лимитед” 



за съдействие при уточняването на Сирийския дълг към Р България и постигане 
на споразумение за неговото погасяване. 

 
 Доклад до Министерския съвет, относно проект на протоколно решение на МС 
за утвърждаване на споразумение между Р България, действаща чрез своето 
министерство на финансите, и Република Ирак, действаща чрез своето 
министерство на финансите, за уреждане на вземанията на Р България от Р Ирак. 

 

 Доклад до Министерския съвет, относно проект на протоколно решение на МС 
за одобряване на проект на споразумение между Р България и Р Ирак за 
уреждане на вземанията на Р България от Р Ирак. 

 

 Доклад за изразяване на сигурност и одиторски доклад за съответствие за 
проекти, финансирани по програма ИСПА и програма ФАР. 

 

 


