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ОТ ПЕТЪР ЧОБАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на  

допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, представям на Вашето внимание проект на Постановление на 

Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 

2014 г. 

С чл. 24 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2014 г. е предвиден ред за предоставяне на 

средства за пътни разходи на правоимащите болни по бюджета на съответната община. 

Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата са определени 

от министъра на здравеопазването. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой 

на правоимащите пациенти. За тази цел разчетените средства за първото тримесечие на 2014 

г. са в размер на 33 320 лв.  

С разпоредбата на чл. 34 от Правилника за устройството и организацията на работа на 

органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските 

експертизи се определя, че общините поемат разходите за командироване на експертите от 

териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) от друга община при освидетелстване 

на лица, живеещи на територията на тяхната община. За тази цел разчетените средства за 

първото тримесечие на 2014 г. са в размер на 13 599 лв.  

Допълнително се предлага на община Белослав да се предоставят средства в размер на 

120 хил. лв. за доков ремонт на фериботен комплекс, който се състои от два плавателни съда 

и подпомага реализирането на фериботна връзка между съседните общини.  



Предлага се допълнение в Класификатора за длъжностите в администрацията като на 

ред 67, в колона „Наименование на длъжността“ след думите „митнически пункт и“ се 

добавя „началник на“. Целта на допълнението е въвеждане на по-голяма яснота по 

отношение на две различни длъжности – началник на митнически пункт и началник на 

митническо бюро.  

С проекта на Постановление на Министерския съвет не се въвеждат норми на 

европейското право, поради което не е необходимо да бъде изготвена справка за 

съответствие с правото на Европейския съюз. 

Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, които 

не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 

т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 89, ал.1 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2014 г., чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и 

чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на 

Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 

г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни 

трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.  

2. Финансова обосновка. 

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

 

/ПЕТЪР ЧОБАНОВ/ 

 

  

 


