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ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА  

..….…………………........ 

 На основание разпоредбите на чл. 51, ал. 2, чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните 

финанси, в изпълнение на чл. 68 от Постановление № 374 на Министерския съвет от 22 

декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., 

съгласно писмо № ФО-1 / 09.01.2017 г. на Министерство на финансите и въз основа на 

представената от общината справка за фактически изплатените средства за присъдена 

издръжка за второто тримесечие на 2017 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за 

изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с ПМС № 167 от 17.06.2011 г., обн., 

ДВ, бр. 48/24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22/16.03.2012 г., в сила  

от 16.03.2012 г., Министерството на финансите извършва промяна в размера на бюджетните 

взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2017 г., както следва: 

Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ с/със   .....…………..лв. 

в т.ч. обща субсидия и други трансфери за  

държавни дейности (§ 31-11) със сумата от     ......………….лв. 

На основание разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ПМС № 374 от 2016 г. и изпратената от 

Вас справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за второто тримесечие 

на 2017 г., средствата в размер на ............................ лв., възстановени от неизправни 

длъжници по бюджета на общината, са прихванати от общата субсидия от държавния 

бюджет. 

Сумата в размер на ........................... лв., от изплатените от Вас средства за присъдена 

издръжка за второто тримесечие на 2017 г., не е включена в увеличението на бюджетното 

взаимоотношение, поради липса на нормативно основание за извършване на разходите.  

Промяната да се отрази във функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи“, Група „В” - “Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане 

и заетостта”, делегирана от държавата дейност 589 “Други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта”, по разходен §§ 42-19 „Други текущи трансфери за 

домакинствата” на общинския бюджет за 2017 година.  
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