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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – 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 година. 

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 разходваните средства за четвъртото тримесечие на 

2014 г. са в размер на 24 319 лева.  

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 разходваните средства за 

четвъртото тримесечие на 2014 г. са в размер на 11 309 лева.  

С изменението по параграф 1 от Заключителните разпоредби се отстранява 

констатирана техническа грешка в наименованието на проект на община Върбица, област 

Шумен. По този повод в Министерство на финансите е постъпило писмо от областния 

управител на област Шумен с Вх. № 06-00-277/06.11.2014 г. (изх. № 08-04-13/1/03.11.2014 г. 

относно необходимостта от промяна/прецизиране на наименованието на проекта по т. 27.3. 

от Приложение № 1 на ПМС № 19/2014 г. С уточняването на наименованието на проекта на 



община Върбица се елиминират евентуални проблеми при администрирането и отчитането 

му. 

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. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът е публикуван на 

интернет страницата на Министерство на финансите, както и на Портала за обществени 

консултации към Министерския съвет.  Направените бележки и предложения са отразени 

съгласно приложената справка. 

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. Съгласувателни писма; 

4. Справка за отразяване на становищата; 

5. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 


