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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА  ………………………….. 

 

 

 

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), в 

изпълнение на чл. 16, ал. 2, т. 1, ал. 5 и ал. 6  от ПМС № 408/2020 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2021 г., Министерството на финансите 

извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с 

централния бюджет за 2021 г., както следва: 
 
 
Увеличава бюджетното взаимоотношение с ЦБ с/със           .……………..лв. 

В т.ч.  

Получени от общини трансфери за други целеви 

разходи от централния бюджет (§§ 31-18) с/със                  ………………лв. 
 
 
Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно 

приложение № 8 към чл. 16, ал. 1 от ПМС № 408/2020 г. допълнителен трансфер по 

бюджета на общината за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по 

сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2021 г. в 

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

Съгласно чл. 56 от ЗПФ бюджетните взаимоотношения се считат за изменени от 

датата на настоящото писмо, без да е необходимо решение на общинския съвет. 

Промяната следва да се отрази по бюджета на общината за 2021 г. по съответните 

разходни параграфи във функция VІІІ „Икономически дейности и услуги“, група Е 

„Други дейности по икономиката“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“. 

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 45, ал. 3 от ПМС № 408 от 2020 г. 

неусвоените към 31 декември 2020 г. трансфери за други целеви разходи , предоставени 

по бюджетите на общините за 2020 г. за аванс за покриване на част от транспортните 

разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, се възстановяват по сметка 

на централния бюджет в срок до 31 януари 2021 година. 
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