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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 внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Министерството на финансите.
С проекта на постановление се предлага съществуващата дирекция „Държавен дълг
и финансови пазари“ да се раздели на дирекция „Държавен дълг“ и дирекция „Регулация
на финансовите пазари“.
Предвижда се дирекция „Държавен дълг“ да продължи да осъществява дейността
по подпомагането на министъра на финансите и на администрацията на министерството
при изпълнението на специфичните правомощия и компетентности на министъра,
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свързани с провеждане и координиране на политиката по поемане и управление на
държавния дълг.
Дирекция „Регулация на финансовите пазари“ ще подпомага министъра при
осъществяване на функцията по формиране и координиране на държавната политика в
областта на финансовите услуги и финансовите пазари. Обособяването на дирекцията е
необходимо, тъй като изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на
България в Европейския съюз и предстоящото българско председателство изискват
изграждането на сериозен административен капацитет във връзка с активната роля на
Министерството на финансите при формирането на държавната политика в тази област.
На ниво Европейски съюз експертното участие на служители на Министерството
на финансите в работните формати на Европейския съюз, изготвянето и представянето на
позиции в сферата на финансовите услуги и финансовите пазари, поддържането на
работни контакти с представители на другите държави-членки и европейските институции
са предпоставка за ефективното участие на България при формиране на политиката в
областта на финансовите услуги и финансовите пазари на европейско ниво. На
национално ниво експертното участие в работни групи за изготвяне на проекти на
нормативни актове и становища по прилагането на действащи нормативни актове и
законопроекти в областта на финансовите услуги и финансовите пазари осигурява
правилното и навременно транспониране и прилагане на правото на Европейския съюз.
Недостатъчната

административна

обезпеченост

към

настоящия

момент

възпрепятства пълноценното изпълнение на функциите по подпомагане на министъра на
финансите при осъществяване на политиката в областта на финансовите услуги и пазари и
създава предпоставки за репутационен риск за България, вкл. от неспазване на
задълженията, произтичащи от членството ни в Европейския съюз и особено с оглед
предстоящото

първо

ротационно

председателство

гореизложеното се налага създаването на обособена

за

страната

ни.

Предвид

структура в Министерството на

финансите за обезпечаване на тези функции.
Щатните бройки, необходими за изпълнение на възложените функции на
създадените след разделянето дирекции, ще бъдат обезпечени в рамките на общата
численост на персонала на Министерството на финансите.
Приемането на представения проект на постановление не налага осигуряването на
допълнителни бюджетни средства, поради което е изготвена финансова обосновка по
приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "б" от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът на акт е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, проведено е публично обсъждане чрез
публикуване на проекта на постановление и на доклада към него на Интернет страницата
на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. Получените в
законоустановения срок становища са отразени в приложената справка.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на
Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското
право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на 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 становищата;
4. Финансова обосновка;
5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.
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