Проект

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ .....................
.......................2010г.
за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
здравеопазването за компенсиране на разплатени задължения на дейността по
асистирана репродукция на Център „Фонд за асистирана репродукция”
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет
за 2010 г. допълнителни средства в размер на 5 000 000 лв. по бюджета на
Министерство на здравеопазването за 2010 г. компенсиране на разплатени
задължения на Център „Фонд за асистирана репродукция”, във връзка с
финансовото осигуряване на дейността му.
(2) Средствата по чл. 1 да се осигурят от разчетените средства по чл. 1,
ал. 2, т. 4.1 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи – за структурни
реформи и допълнителни фискални мерки” от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 година.
Чл.2. Министърът на финансите по предложение на министъра на
здравеопазването да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерство на здравеопазването за 2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на
финансите и министъра на здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

Главен секретар на
Министерство на здравеопазването:
Стефка Цанкова
и. д. директор на дирекция
„Правно-нормативни дейности и човешки ресурси”:
Людмила Василева
Съгласували:
зам. министър: проф. д-р Иван Миланов
и. д. директор на дирекция „МД”: д-р А. Версанова
директор на дирекция „Бюджет и финанси”: Н. Райчева
Изготвили: Зоя Вълева, нач. сектор „ФБД”, дирекция „БФ”
Н. Бранковска, гл. юрк., дирекция „ПНДЧР”

