
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т 

 

     Проект! 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № ........ 

 

от ........................... 2014 година 

 

 

ЗА одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за  2014 г.  

 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

 

ПОСТАНОВИ: 

 

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер на 8 235 000 лв. по бюджета на  

Министерството на финансите за защита на държавния интерес във връзка с образуваните 

съдебни и арбитражни производства пред правораздавателните органи в страната и чужбина. 

 (2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния 

бюджет за 2014 г. 

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по политика в областта на устойчивите и 

прозрачни публични финанси, бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси", 

по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. 

 Чл. 2.  Увеличава показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2014 г., както следва: 

1. Максималният размер на ангажиментите за разходи със сума в размер на 23 435 000 

лв., от които 8 235 000 лв. за разходите по чл. 1, ал. 1 и 15 200 000 лв. за допълнително 

поетите ангажименти от Националния компенсационен жилищен фонд във връзка с 

промяна в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-

спестовни влогове; 

2. Максималният размер на новите задължения за разходи със сума в размер на 

23 435 000 лв., от които 8 235 000 лв. за разходите по чл. 1, ал. 1 и 15 200 000 лв. за 

новите задължения за разходи от Националния компенсационен жилищен фонд във 

връзка с промяна в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове. 

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на 

Министерството на финансите за 2014 г. и по централния бюджет за 2014 г.  

 

Заключителни разпоредби 

§ 1. В Постановление № 81 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на 

допълнителни разходи за 2014 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.),  в чл. 3, ал. 4  се изменя така: 

(4) Увеличава показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2014 г., както следва: 

1. Максималният размер на ангажиментите за разходи със сума в размер на                      

50 233 017 лв.; 

2. Максималният размер на новите задължения за разходи със сума в размер на               

36 033 017 лв.“ 

 

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



финанси и чл. 79 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 

 

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 Пламен Орешарски 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

Нина Ставрева   
  


