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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 изменение и 

допълнение на Устройствения правилник на Министерството на 

финансите. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

Министерството на финансите. 

В проекта на постановление се регламентират функционални и структурни промени 

в Министерството на финансите като се цели: 
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• ясно разграничаване на функционалните отговорности на звената в 

специализираната администрация на Министерството на финансите; 

• обособяване на звена с ясно формулирани взаимосвързани специфични 

дейности и единни цели; 

• постигане на по-голяма оперативност в изпълнението на ключови 

отговорности от компетенциите на Министерството на финансите. 

Предвид важните отговорности по изготвянето и координацията на основни 

икономически и финансови политики и свързаните с тях стратегически документи, 

дирекция „Международно сътрудничество и политика” ограничава функционалния си 

обхват и се преименува на „Икономическа и финансова политика”. Отпадат функциите, 

свързани с международните финансови институции и международно сътрудничество. 

Проектът предвижда създаване на дирекция „Международни финансови 

институции” чрез преструктуриране и преминаване на служители заедно с функциите им от 

дирекции „Международно сътрудничество и политика” и „Инвестиции”. По този начин ще 

се постигне логична функционална зависимост и единен подход в процеса на преговори, 

сключване, предоставяне и последващ мониторинг на държавните заеми, на държавно 

гарантираните заеми, предоставяни от Световната банка, Международния валутен фонд,  

Г-24  и европейските финансови институции. 

Проектът предвижда създаване на дирекция „Международно развитие и 

сътрудничество” чрез преструктуриране и преминаване на служители заедно с функциите 

им от дирекции „Международно сътрудничество и политика”, „Инвестиции” и „„Държавен 

дълг и финансови пазари”. По този начин чрез обособяване в отделно звено ще се укрепи 

капацитета на министерството в областта на международното сътрудничество, в т.ч. 

валутно-финансовото законодателство, донорската финансова подкрепа, инструменти и 

правителствени споразумения на двустранна основа. 

Гореописаните промени ще се извършат в рамките на съществуващата численост на 

персонала на Министерството на финансите. 

Предложеният проект на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено  

въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена одобрена финансова 

обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация. 

 

Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32 – 

34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените бележки и предложения  са отразени, съгласно приложената справка. 
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 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

  С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет.  

 

Приложение:  1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

2. Съгласувателни писма; 

3. Справка за отразяване на получените становища; 

4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

        

 

СИМЕОН ДЯНКОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 


