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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ  

         

На основание чл. 51, ал. 2 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси,                       

в изпълнение на чл. 21 от Постановление № 31 на Министерския съвет от 2022 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., Министерството на 

финансите извършва промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения                       

на общината с централния бюджет за 2022 г., като увеличава бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ съгласно к. 8 от приложението, в т.ч. увеличава общата субсидия и 

други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§§31-11) съгласно к. 9                       

от приложението. 

Средствата са за финансиране на сформираното в общината доброволно 

формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и за отстраняване на последиците от тях, съгласно Вашето предложение                     

(за обучение, за застраховка срещу злополука, за екипировка, за възнаграждения и 

осигурителни вноски на доброволците  изплатени съгласно Наредбата за условията, реда 

за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за 

изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143 от 20.06.2008 г.). 

Промяната да се отрази по бюджета на общината за 2022 г. във функция „Отбрана и 

сигурност”, група Д. „Защита на населението, управление и дейности при стихийни 

бедствия и аварии” по съответните делегирани от държавата дейности и разходни 

параграфи.  

 

 

Приложение: съгласно текста 
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ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
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Код по ЕБК: Общини
Средства за 

обучение

Средства за 

застраховка

Средства за 

екипировка

Средства за 

участие в 

обучение и в 

спасителни 

мероприятия

Средства за 

участие в 

спасителни 

мероприятия

Увеличава 

бюджетното 

взаимоотношен

ие с ЦБ с/със:

в т.ч. увеличава 

общата субсидия и 

други трансфери за 

държавни дейности 

от ЦБ за общини  

(§§31-11) с/със:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5107 Петрич 922 1 553 12 375 4 739 19 589 19 589

6312 Сърница 11 000 11 000 11 000

7706 Никола Козлево 184 184 184

ВСИЧКО:

Средства за финансиране на сформираните в общините доброволни   

           формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия

/в лв./

30 773  

                                                                                                                                                                                   

 

                                      

 




