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        ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от …............... 2014 година

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на външните работи за 2014 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1.  (1) Одобрявa допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 
2014 г.  за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Сърбия на обща стойност 
100 000 лв.

(2)Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 
г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Босна и Херцеговина на обща стойност  100 
000 лв. 

(3)  Разходите по ал.  1  и  2  да  се  осигурят  за  сметка на  предвидените  средства по централния 
бюджет за официална помощ за развитие за 2014 г. 

Чл.  2.  Организирането,  координирането  и  реализирането  на  дейностите  по чл.  1  се  възлага  на 
министъра на външните работи.

Чл. 3. (1) Със сумите по чл.1, ал. 1 и 2 да се увеличат разходите по политика в областта на активната 
двустранна  и  многостранна  дипломация,  бюджетна  програма   „Многостранно  сътрудничество”   по 
бюджета на Министерството на външните работи  за 2014 г. 

 (2) Със сумите по чл.1, ал. 1 и 2 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2014 г.

Чл.  4.  Министърът  на  външните  работи  да  извърши  налагащите  се  промени  по  бюджета  на 
Министерството на външните работи за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. 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. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”.
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