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ОТНОСНО: Проект на Решение за увеличаване на капитала на „Проектна 

компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД, гр. 

София и проект на Постановление за одобряване на промени по 

бюджета на Министерство на финансите за 2016 г., във връзка с 

увеличаване капитала на търговско дружество 

 

 

 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 внасям за разглеждане проект на Решение за увеличаване 

на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД, 

гр. София и проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на 

Министерство на финансите за 2016 г., във връзка с увеличаване капитала на търговско 

дружество. 

С проекта на решение на Министерския съвет се предлага увеличаване на 

капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД, гр. 

София, срещу увеличаване дела на държавата като едноличен собственик на капитала. 

Увеличаването ще се формира от парична вноска в размер на 88 000 лв. от бюджета на 

Министерство на финансите. 

С проекта на постановление на Министерския съвет се одобряват промени по 

бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. за допълнителни плащания в 

частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в 

размер на 88 000 лв., за придобиване на акциите от увеличаването на капитала на 

дружеството. 

Със средствата от увеличението „Проектна компания нефтопровод Бургас - 

Александруполис БГ” ЕАД ще изпълнява своите финансови ангажименти през 2016 г. 

като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.”, 

регистрирана в Амстердам, Холандия, която е създадена по силата на 

Междуправителствено споразумение за сътрудничество в строителството и 

експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис между Руската 

федерация, Република България и Република Гърция. Част от средствата ще бъдат 

резервирани за поемане на евентуални разходи при възможна данъчна ревизия на 

четирите закрити юрисдикции на компанията в Холандия, Руската федерация, 

Република България и Република Гърция. 



Средствата за увеличаването на капитала са предвидени със Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2016 г. 

За приемането на проектите на решение и постановление на Министерския съвет 

не следва да се изготвя справка за съответствие с правото на Европейския съюз, тъй 

като с тях не се уреждат въпроси, които са предмет на приложимото вторично право на 

Европейския съюз. 

Предложените проекти на актове няма да окажат пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, като към тях са приложени финансови 

обосновки по съответния образец. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 и 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам, 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложените проект на Решение за 

увеличаване на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас – 

Александруполис БГ“ ЕАД, гр. София и проект на Постановление за одобряване на 

промени по бюджета на Министерство на финансите за 2016 г. във връзка с 

увеличаване капитала на търговско дружество. 

 Приложения: 1. Проект на решение на Министерския съвет; 

    2. Финансова обосновка към проекта на решение; 

3. Проект на постановление на Министерския съвет; 

    4. Финансова обосновка към проекта на постановление; 

5. Проект на съобщение до средствата за масово 

   осведомяване; 

    6. Справка за отразяване на становищата; 

    7. Оптичен носител. 

 

 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

 

 


