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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 

 
от ----------------------- 2014 година 

 

ЗА одобряване на допълнителни разходи/трансфер по бюджети на 

първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г. 

 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфер за 2014 г. общо в размер 6 085 000 лв., 

както следва: 

1. по бюджета на Администрацията на президента – допълнителни разходи в размер на  

980 000 лв., от тях 179 000 лв. за разходи за персонал и 801 000 лв. за финансиране на 

международната програма на президента и вицепрезидента на Република България до края на       

2014 г.; 

2. по бюджета на Съвета за електронни медии – допълнителни разходи в размер на 

105 000 лв. за издръжка и осъществяване на мониторинг на дейността на доставчиците на медийни 

услуги;    

3. за Българската национална телевизия – допълнителен трансфер в размер на 

5 000 000 лв. за заплащане на електронни съобщителни услуги за разпространение на 

телевизионни програми чрез наземно цифрово радиоразпръскване.  

(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на преструктуриране на разходите по 

централния бюджет за 2014 г. 

Чл. 2. (1) Със сумата 801 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 5, ал. 2 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2014 г. 

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 35, ал. 2 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2014 г. 

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат бюджетните взаимоотношения на 

централния бюджет с бюджета на Българската национална телевизия за 2014 г. 

Чл. 3. Първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 1 да извършат съответните 

промени по бюджетите си за 2014 г. и да уведомят министъра на финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по 

централния бюджет за 2014 г. 

 



 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните 

финанси. 

§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от  2014 г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г., 

изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 66, 67 и 72 от                 

2014 г.), в пореден № 2, колона 3, числото „3 431 000“ се заменя с „3 610 000“. 

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Администрацията 

на президента, на председателя на Съвета за електронни медии и на генералния директор на 

Българската национална телевизия. 

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

  

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 /ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ/ 

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР   

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

                 /ВЕСЕЛИН ДАКОВ/     

 

Главен секретар на Министерството на финансите :       

                            /                     / 

 

Директор на дирекция "Държавно юрисконсултство“: 

                            /Д. Драгнева/ 


