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Правителството одобри прогнозно разпределение на разходите за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз. Средствата на обща стойност 69 361 000 лв. са разпределени в периода 2017-2018 г. Това съобщава пресслужбата на МС.
За 2017 г. са одобрени допълнителни разходи за организация на Председателството на обща стойност 37 240 000 лв. От тях 10 млн. лв. са за Народното
събрание, 8 млн. лв. са за МВР, 14 341 хил. лв. за Министерския съвет, 1,2 млн. лв. за Националната служба за охрана, 2 811 хил. лв. за МВнР, 500 000 лв. за
Министерството на културата и 388 000 лв. за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С тях ще се финансира
преустройство, реконструкция и основен ремонт на сгради и зали, ползване за нуждите на председателството, доставка на интериорно и офис обзавеждане,
доставка на специализирани МПС, културна програма и др.
Средствата за 2017 г. се осигуряват за сметка на предвидените разходи в централния бюджет, а за следващата година ще бъдат заложени в актуализираната
бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.
На днешното заседание правителството реши да прекрати процедурата за концесия на летище София, поради наличие на обективно обстоятелство, което не е
било предвидено при приемане на решението за откриване на процедурата.
Решението за прекратяване на процедурата и мотивите за приемането му ще бъдат изпратени за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз.
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