СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. „Московска” № 33, тел. 02/9377261, www.sofia.bg
22.6.2022 г.

X

СОА22-ВК66-2514-[4]/22.0...

РЕГ. №
Подписано от: Mihaela

Mironova

ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-Н НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ И
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Питане с рег. № СОА22-ВК66-2514/15.03.2022 г.
Уважаеми общински съветници,
В отговор на поставените в питането въпроси ви предоставям информация от направление
„Финанси и здравеопазване“:
Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 7 от Постановление №31 от 17 март 2022 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2022 г., за компенсиране на намалените приходи
от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории
пътници, в т.ч.: за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен
транспорт – до 44 000 хил. лв. за цялата страна, като разпределенията на средствата по общини се
представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“, в конкретния случай от министъра на транспорта и
съобщенията.
Съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за
Столична община са предвидени 15 000 000 лв. субсидии за превоз на пътници по нерентабилни
линии във вътрешноградския транспорт.
Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 4 на ПМС №31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2022 г., Министерство на финансите с писмо уведомява Столична община
за размера на средствата за 2022 г. в годишен план и по тримесечия. Същите се предоставят по
бюджета на общината с корекция, като трансфер за други целеви разходи в началото на всяко
тримесечие.
За 2022г. с писмо №ДПРС – 2 от 03.05.2022г. на Министерство на финансите, Столична
община е уведомена за годишният размер на:
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Компенсации за превоз на държавни служители, ползващи право на безплатно пътуване
при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение на Законови нормативни
актове в размер на 9 545 251 лв.
- Компенсации на намалените приходи от преференциални пътувания с вътрешноградския
транспорт и междуселищния автомобилен транспорт на определени социални групи/ за
ветерани от войните, военноинвалиди, военно пострадали, за деца до 7 навършени години
и от 7 до 10 навършени години, за учащи , за лица, получаващи пенсия в размер на
14 403 823лв.
Компенсациите се предоставят на транспортните оператори срещу реално закупени карти,
извършени транспортни услуги и представени фактури.
- По чл.283 от Закона за предучилищното и училищно образование в размер на 52 307лв.,
които се разходват от районните администрации.
-

С УВАЖЕНИЕ,
22.6.2022 г.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka

Fandakova
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