РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Проект!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ........
от ........................... 2014 година

ЗА одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи за 2014 г. за сметка на предвидените средства по
централния бюджет в общ размер на 35 300 000 лв., разпределени както следва:
1. по бюджета на Министерството на финансите 35 050 000 лв. за:
а). присъждане на кредитен рейтинг на Република България и за консултанти във връзка с
управление на държавния дълг – 2 200 000 лв.;
б). развитие и поддръжка на национално значими информационни системи и
информационни инфраструктури – 12 350 000 лв.;
в). изплащане левовата равностойност на жилищни компенсаторни записи, притежавани
от гражданите, в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху
одържавени недвижими имоти – 500 000 лв.;
г). дейности, свързани с повишаване събираемостта на публичните приходи, борба с
данъчните измами, засилване на митническия надзор и контрол, и за инвестиционните проекти на
Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ - 20 000 000 лв.
2. по бюджета на Конституционния съд – 250 000 лв. разходи за персонал.
Чл. 2. Разходите по бюджета на Министерството на финансите да се осигурят чрез
промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет в размер на сумата по чл. 1,
ал.1, т.1 намалена с 16 983 лв., представляващи дължима лихва за просрочено плащане на
традиционни собствени ресурси (мита) от централния бюджет за сметка на бюджета на агенция
„Митници“.
Чл. 3. (1) Със сумата в размер на 2 200 000 лв. да се увеличат разходите по политика в
областта на управлението на дълга, бюджетна програма "Управление на ликвидността".
(2) Със сумата в размер на 7 850 000 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма
"Администрация".
(3) Със сумата в размер на 24 983 017 лв. да се увеличат разходите разпределени, както
следва: 22 983 017 лв. по политика в областта на ефективното събиране на всички държавни
приходи, бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" и 2 000 000 лв. по
политика в областта на защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда
на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма", бюджетна програма "Митнически
контрол и надзор (нефискален)".

(4) Със сумата в размер на 35 033 017 лв. да се увеличат показателите по чл. 9, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 4. Председателят на Конституционния съд да извърши произтичащите от чл. 1, т. 2
промени по бюджета на Конституционния съд за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. 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. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Конституционния
съд и на министъра на финансите.
§ 3. 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. (ДВ, бр. 8 от 2014 г.;
изм. бр. 18 и 25 от 2014 г.) в пореден № 4 числото „1 588 000” се заменя с „1 838 000”.
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