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ОТНОСНО: Предоставянето на средства от централния бюджет по бюджетите на 

общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на 

хляб и основни хранителни продукти за 2016 г. в изпълнение на ПМС № 

175/14.07.2016 г. 

 

 

С Постановление № 175 на Министерския съвет  от 14 юли 2016 г. са одобрени 

допълнителни трансфери по бюджетите на общини за покриване на част от 

транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г. в 

планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Средствата са за 

разплащания по сключени договори за извършвани доставки на хляб и основни 

хранителни продукти  за второто полугодие на 2016 г. Одобрените с приложението към 

чл. 1, ал. 2 от постановлението лимити за съответните общини са определени на база 

общата дължина в км на маршрутите, обхващащи снабдяваните селища, при две 

зареждания в седмицата, въз основа на обобщените и проверени заявки на кметовете на 

общините от Националното сдружение на общините в Република България. 

При определянето на населените места по приложението са използвани следните 

критерии за допустимост: да нямат разкрити регулярно функциониращи търговски 

обекти; да имат население до 500 жители по постоянен адрес (без курортите), съгласно 

публично достъпни данни на дирекция „ГРАО“ на МРРБ към 31.12.2015 г. В случаите, 

когато населените места  включват в състава си махали, отдалечени на над 5 км от 

основното, но имат население над 500 жители, същите са включени в приложението 

само със съответната махала. 

Съгласно чл. 3 от ПМС № 175/14.07.2016 г. кметовете на съответните общини 

осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка минимум два 

пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища 

и предоставянето и разходването на средствата по предназначение, при спазване 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки.  

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 и в изпълнение разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от ПМС № 

175/14.07.2016 г., окончателното финансиране от централния бюджет по бюджетите на 

общините на дейностите по подпомагане на транспортните разходи за доставка на хляб 

и основни хранителни продукти се извършва в срок до 15.12.2016 г., на базата на 

действително извършените разходи, като информацията се представя в Министерство на 

финансите  по ред и условия, определени с настоящите указания, както следва:  



 

Общините изпращат справка за фактически извършените и разплатени разходи за 

доставки на хляб и основни хранителни продукти, както и справка-декларация за 

осъществен контрол по реда на чл. 3 от ПМС № 175/14.07.2016 г. по приложените 

образци. Справката и декларацията се изпращат  на хартиен носител и сканирани с 

подпис и печат, на отговорника на общината, и следва да бъдат получени в 

Министерството на финансите, дирекция „Финанси на общините“, до 7 декември 2016 г.  

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за финансово управление 

и контрол в публичния сектор, кметът на общината носи отговорност за финансовото 

управление и контрол, респ. за верността на данните по справките, и спазването на 

принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. 

Приложения: 

 Справка за фактически извършените и разплатени транспортни разходи за 

доставки на хляб и основни хранителни продукти в планинските и 

малките селища с население до 500 жители (без курортите) за второто 

полугодие на 2016 г.; 

 Справка-декларация за осъществен контрол по реда на чл. 3 на ПМС № 

175/14.07.2016 г. 
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