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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И              
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

ДО 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Д О К Л А Д 
от Симеон Дянков - заместник министър-председател и министър на финансите  

 
 
ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение 

на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по 
въпросите на Европейския съюз. 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 
В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане в Министерския съвет 
проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 
85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския 
съюз. 

Предложеното изменение е обосновано от необходимостта от прецизиране на 
отговорностите между ведомствата и предвид на факта, че Министерството на 
финансите отговаря за бюджетните аспекти на политиките по усвояване на 
европейските средства, както и че контролните органи (ИА „ОСЕС”, дирекция 
„Национален фонд”) са подчинени на министъра на финансите. В допълнение, 
преговорите по Кохезионната политика са неразделна част от общите преговори за 
бюджета на Европейския съюз и следващата финансова перспектива, където водещи са 
Съветът по общи въпроси и ЕКОФИН. 

Проектът на постановление на Министерския съвет няма да окаже пряко и/или 
косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към него не е изготвена 
финансова обосновка. 

С проекта на акт не се въвеждат норми на европейското законодателство, 
поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 
С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет 
да приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет. 



 
Приложение:  
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на 

Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация 
по въпросите на Европейския съюз.; 

2. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 
 

СИМЕОН ДЯНКОВ 
 

16.01.2012 г., гр. София 
 


