Проект!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …….
от ………………. 2014 година
ЗА одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за бюджетите на общините в размер
на 166 919 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. за пътни разходи на правоимащи болни – 33 320 лв., разпределени по общини,
съгласно приложение № 1;
2. за командироване на експерти от териториалните експертни лекарски комисии
(ТЕЛК) от друга община при освидетелстване на лица, живеещи на територията на
тяхната община – 13 599 лв., разпределени по общини, съгласно приложение № 2;
3. за доков ремонт на фериботния комплекс на община Белослав по бюджета на
община Белослав – 120 000 лв.
(3) Средствата по ал. 2, т.1 и т.2 се предоставят за първото тримесечие на 2014 г.,
по ред определен с указания на министъра на финансите.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на
предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по
централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с
централния бюджет за 2014 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г.( обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; доп., бр. 80 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 25 от 2014 г.) на ред 67, в колона „Наименование на длъжността“ след
думите „митнически пункт и“ се добавя „началник на“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:
НИНА СТАВРЕВА
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