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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДОКЛАД  

от 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на анекс 

към договора за заем между Република България и Фонда за гарантиране на 

влоговете в банките /ДОГ-242/03.12.2014 г./ и упълномощаване на министъра 

на финансите за подписването му 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

В съответствие с чл.32, ал.1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на проект на анекс към Договора за заем между Република България и Фонда за 

гарантиране на влоговете в банките /ДОГ-242/03.12.2014 г./ и упълномощаване на министъра 

на финансите за неговото подписване. 

На основание чл.18, ал. 4, т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (отм., ДВ, бр. 

62 от 2015 г.), чл. 97 от Закона за държавния бюджет на Република България  за 2014 г. и 

Решение № 797 на Министерския съвет от 2014 г. е сключен Договор за заем между 

Република България и Фонда за гарантиране на влоговете в банките /ДОГ-242/03.12.2014 г./. 

Договорът регламентира всички плащания от заемополучателя на заемодателя да се 

извършват по посочена левова сметка на заемодателя и не предвижда възможност за плащане 

в друга валута. Поради действащата система на валутен борд в страната и фиксирания курс 

на лева към еврото, с проекта на анекс се дава възможност плащанията по заема да се 

извършват и в евро, по официалния фиксиран курс на еврото към българския лев в размер на 

1,95583,  като се посочва съответна еврова сметка на заемодателя за тяхното извършване.

 Предложеният проект на решение е в съответствие с разпоредбата на чл. 18, ал. 2, т. 2 

от Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; доп., бр. 96 от 

2015 г.; изм., бр. 102 от 2015 г.).  

Предлаганото решение цели да допринесе за разширяване на възможностите и 

улесняване на процеса по изплащането на заема. Същевременно с проекта на решение се 

ПРОЕКТ! 



упълномощава министърът на финансите да подпише анекса към договора за заем от името 

на Република България. 

С проекта на решение не се въвеждат норми на Европейското право, поради което 

към материалите не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското 

право. Поради естеството на предлаганото решение по проекта не е проведено публично 

обсъждане. Проектът е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, като е приложена справка за отразяване 

на становищата. 

Предложеният проект на решение няма да доведе до допълнително пряко и/или 

косвено въздействие върху държавния бюджет. В тази връзка към него се прилага 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. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.18, ал. 2, т. 2 от Закона за гарантиране 

на влоговете в банките и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и да приеме 

предложения проект на решение. 

 

 

Приложения: 

1. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на анекс към 

договора за заем между Република България и Фонда за гарантиране на влоговете в 

банките /ДОГ-242/03.12.2014 г./ и упълномощаване на министъра на финансите за 

подписването му; 

2. Проект на Анекс към Договора за заем между Министерството на финансите и Фонда 

за гарантиране на влоговете в банките; 

3. Финансова обосновка; 

4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

5. Получени становища и справка за отразяването им; 

6. Електронен носител. 

 

 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

   

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 


