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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 
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НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

  ОТ РУМЕН ПОРОЖАНОВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфер по бюджети на първостепенни 

разпоредители с бюджет 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 внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския 

съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфер по бюджети на първостепенни 

разпоредители с бюджет за 2014 г. 

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

бюджета на Администрацията на президента за 2014 г. в размер на 980 хил. лв., в т.ч.                    

179 хил. лв. за разходи за персонал във връзка с настъпили промени в законодателството. 

Средствата в размер на 801 хил. лв. са за финансиране на международната програма на 

президента и вицепрезидента на Република България до края на 2014 г., както и за 

посрещане на чужди делегации и гости. 

С проекта на акт се предлага да бъдат одобрени допълнителни разходи по бюджета 

на Съвета за електронни медии за 2014 г. в размер на 105 хил. лв. за издръжка и 

осъществяване на мониторинг на дейността на доставчиците на медийни услуги.                            

С приемането на постановлението ще се създадат условия за изпълнение на определените 

със Закона за радиото и телевизията правомощия на Съвета за електронни медии.    
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С проекта на постановление се предлага одобряване на допълнителен трансфер за  

Българската национална телевизия (БНТ) за 2014 г. в размер на 5 млн. лв. за заплащане на 

електронни съобщителни услуги за разпространение на телевизионни програми във връзка 

с изпълнение на функцията й на обществена медия.  С приемането на проекта на акт ще се 

даде възможност на БНТ да изпълни задълженията си по сключен договор за 

разпространение на телевизионни програми чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно цифрово радиоразпръскване. 

Към проекта на постановление не се прилага справка за съответствие с европейското 

право, тъй като със същия не се въвеждат норми на европейското право. 

В съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е изготвена финансова 

обосновка по проекта на акт. Изпълнението на предложения проект на постановление няма 

да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като 

средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите по централния 

бюджет за 2014 г. 

Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като изразените 

становища са отразени в приложената към доклада справка.  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 109, ал. 2 и 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 проекта на 

Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфер по бюджети на 

първостепенни разпоредители с бюджет за  2014 г. 

Приложение:  

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

разходи/трансфер по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за  

2014 г.; 

2. Финансова обосновка; 

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

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

 

 

 

                                    МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

         РУМЕН ПОРОЖАНОВ 
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