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Д О К Л А Д 
ОТ 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ - МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТE 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на  

допълнителeн трансфер по бюджета на Столична община за 2015 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 допълнителeн трансфер по бюджета на 

Столична община за 2015 г. в размер на 15 000 000 лева.  

Средствата са за финансиране на метрополитена и съпътстваща инфраструктура, 

за изграждане на разширението на Линия 2 от метростанция „Джеймс Баучер“ до кв. 

Хладилника с една метростанция. През 2014 г. започна изграждането на тунелния 

участък с дължина 950 м. и линеен пункт с дължина 200 м. за смяна посоката на 

движение на влаковете. Общата стойност на строителството на метростанцията и 

тунелите, възстановяването на булеварда над станцията, релсовия път и контактната 

релса, както и на всички останали системи за управление, безопасност и 

функциониране на метрото възлиза на 42 500 000 лв. В изпълнение на графика за 

строителство завършването на участъка е до средата на 2016 г. С предоставянето на 

средствата ще бъде спазен строителния график за 2015 г. и ще се даде възможност за 

изпълнението на тази важна инвестиция в транспортната инфраструктура на столичния 

град. 

Средствата се предоставят по бюджета на Столична община за сметка на 

предвидените средства в централния бюджет за 2015 г. 

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. 



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.   

 

С предложения акт на Министерския съвет не се въвежда европейско 

законодателство, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското 

право.  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2015 г., и 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 по 

бюджета на Столична община за 2015 г.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителен трансфер  по бюджета на Столична община за 2015 г.; 

2. Финансова обосновка;  

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

        ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 


