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Д О К Л А Д 
ОТ 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ - МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТE 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на  

допълнителни трансфери по бюджета на Столична община за 2015 г.  

 

 

 

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, представям на Вашето внимание проект на Постановление 

на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на 

Столична община за 2015 г. в размер на 500 000 лева. Средствата са необходими за 

основен ремонт и оборудване на Софийската математическа гимназия. Учениците от  

гимназията печелят през годините множество златни медали и други награди в редица 

международни и национални състезания и олимпиади в областите на математиката, 

информатиката, физиката и други дисциплини. С предоставените средства ще се 

подобрят условията за подготовка и обучение на децата.   

Средствата се предоставят по бюджета на Столична община за сметка на 

намаление на разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 

2015 г. и за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2015 г. 

Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, 

които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 

35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. 

Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът е публикуван на 

интернет страницата на Министерство на финансите, както и на Портала за обществени 

консултации към Министерския съвет.  Направените бележки и предложения са отразени 

съгласно приложената справка. 



 

С предложения акт на Министерския съвет не се въвежда европейско 

законодателство, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското 

право.  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2015 г., и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси и чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме приложения 

проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на 

Столична община за 2015 г.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни трансфери  по бюджета на Столична община за 2015 г.; 

2. Финансова обосновка;  

3. Съгласувателни писма; 

4. Справка за отразяване на становищата; 

5. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

       
 


