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............................................ 

 

В изпълнение на чл. 24, ал.1 от Постановление № 380 на Министерския съвет от        

29 декември 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2016г., средствата за пътни разходи на правоимащи болни, предвидени в централния 

бюджет, се предоставят като обща субсидия за делегираните от държавата дейности въз 

основа на действително извършени разходи по заявки на общините. Списъкът на 

заболяванията и честотата на пътуванията за консултации са определени с писмо № 04-20-7 

от 10.03.2016 г. на министъра на здравеопазването, а пътуванията на правоимащите болни 

се извършват с автобус, влак (за дълги разстояния и спален вагон) или с личен превоз. 

Средствата ще се възстановяват от общините на правоимащите болни срещу документи, 

удостоверяващи датата на интервенция и консултация, както и ползването на съответните 

транспортни средства. За ползващите личен транспорт се издава пътен лист и разходите се 

отчитат по реда на Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни 

материали на автомобилите и мотоциклетите, издадена от министъра на транспорта (във 

връзка с § 10 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за движението по 

пътищата, обн. ДВ бр. 20 от 05.03.1999 г., в сила от 01.09.1999 г.). 

За целта, общините изпращат справка по приложения образец само на хартиен 

носител. Справката следва да бъде получена в Министерството на финансите, 

дирекция „Финанси на общините“, до десето число на месеца следващ тримесечния 

отчетен период, а за четвъртото тримесечие не по-късно от 07 декември 2016 г. 

За невъзстановените средства за четвъртото тримесечие на 2015 г. следва да се 

представи отделна справка в срока за първо тримесечие на 2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка за действително извършените разходи по тримесечия, 

съгласно списък на заболяванията, състоянията и честотата на пътуванията на 

правоимащите болни за 2016 г.  
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