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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 

2014 г.  

 

 

 

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 представям на Вашето внимание проект на Постановление на 

Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 

финансите за 2014 г. 

С проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени допълнителни разходи по 

бюджета на Министерството на финансите за изпълнение на следните дейности: 

-  за повишаване на бюджетните приходи и намаляване административната тежест за 

бизнеса, с цел изпълнение на заложените приоритети на правителството; 

-  за поддържане, развитие и интеграция на информационните инфраструктури на 

министерството; поддържане, развитие и усъвършенстване на приложен софтуер; осигуряване 

на извънгаранционна поддръжка и ремонт на изключително критични за функционирането на 

министерството технически устройства и конфигурации, обслужващи критични приложения, 

както и устройства с некритична функционалност в цялата система на Министерството на 

финансите. 

С проекта на постановление се предлагат и промени в чл. 18, ал. 1 от  Постановление № 3 

на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2014 г., с които се осигурява усвояване по „Втори проект за улесняване на търговията и 

транспорта“, финансиран със заем от Световната банка, необходимо за приключване на 

изпълнени дейности по проекта. 

С проекта на постановление не се въвеждат норми на европейското право, поради което не 

е необходимо да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз. 



Приложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, като е приложена финансова обосновка по съответния образец. Средствата 

за изпълнение на постановлението ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по 

централния бюджет и чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г. 

По проекта на постановление и доклада е проведено публично обсъждане, чрез 

публикуване на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за 

обществени консултации. 

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

Министерския съвет и на неговата администрация с всички министри и дирекция „Правна“ от 

специализирана администрация на Министерския съвет. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 109, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за публичните 

финанси и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предлагам Министерският съвет да приеме приложения проект на 

Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 

финансите за 2014 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. 

2. Справка за отразяване на получените становища по чл. 32 от УПМСНА. 

3. Финансова обосновка. 

4. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

  

 

 

 С УВАЖЕНИЕ, 

     ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

     Министър на финансите 

 

 

 

 


