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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, в 

изпълнение на Постановление № 471 на Министерския съвет от 22.12.2021 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни 

разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, 

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 това число: 

Получени от общини трансфери за други целеви разходи  

от централния бюджет (§§ 31-18) с/със                                             ........................лв. 

 

Средствата се разходват за обектите и дейностите одобрени за Вашата община с 

Постановление № 471 на Министерския съвет от 22.12.2021 г.  

Неусвоените средства от обекти, които са приключени, включително от предходни 

години, се възстановяват по реда на чл. 31, ал. 4 от ПМС № 408 от 2020 г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2021 г. на Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ - МВР, банков идентификационен код                 

BIC-BNBGBGSD, банкова сметка IBAN-BG04 BNBG 9661 3000 1573 01 в Българска 

народна банка, ЦУ-София до 15-то число на месеца, следващ месеца на завършване и 

разплащане на обектите, за които са предназначени. Възстановените суми по бюджетите 

на общините се отразяват като възстановени трансфери по §§ 31-20 „Възстановени 

трансфери за ЦБ (-)“ от ЕБК за 2021 г. 

Промяната да се отрази по бюджета на общината за 2021 г. във функция                  

II. „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление на дейности при 

стихийни бедствия и аварии” по съответните дейности и разходни параграфи.  
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