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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 Комисията за защита на 
конкуренцията за 2014 г.  в размер на 78 000 лева за реализиране на проект „Софийски форум по 

конкуренция”   на Комисията за защита на конкуренцията със страните от Западните Балкани (Албания, 
Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Сърбия и Черна гора) по линия на международното 
сътрудничество  за развитие. 

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

Чл. 2. Организирането и координирането на проекта по чл. 1 се възлага на министъра на 
външните работи. 

Чл. 3. Реализирането на проекта по чл. 1 се възлага на Председателя на Комисията за защита 
на конкуренцията 

Чл. 4. (1) Със сумата по чл.1, ал. 1 да се увеличат разходите по политика в областта на управлението, 
контрола и административната дейност, бюджетна програма  „Управление, контрол и административна 

дейност”  по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.  
(2) Със сумата по чл.1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 33, ал. 2 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2014 г. 
Чл. 5. Председателят на Комисията за защита на конкуренцията  да извърши налагащите се промени 

по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията  за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите. 
Чл. 6. 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”. 
 
 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

НИНА СТАВРЕВА 
 

 
 ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА МВнР: 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  “ПРАВНА” НА МВнР: 
        КРАСИМИР БОЖАНОВ 

 


