
ПРОЕКТ! 
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 

от ……………….   2012 година 
 

ЗА определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на 

общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното 

самоуправление в България „ФЛАГ” - ЕАД 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ  СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 
 

 

 

Чл. 1.(1) Общините се подпомагат финансово с целеви трансфери за покриване на 

начислени през 2012 г. лихви и такси по обслужване на дълга им към Фонда за органите 

на местното самоуправление в България „ФЛАГ” - ЕАД. 

(2) С целевите трансфери по ал.1 не се покриват лихви за забава, глоби, санкции и 

неустойки, платени или дължими от общините. 

Чл. 2.(1) Кредитният потенциал на общините и групирането им се определят на 

базата на интегрална оценка и критерии по методиката съгласно приложение № 1. 

(2) Въз основа на методиката по ал.1 общините се групират в групи съгласно 

приложение № 2. 

(3) Степента на финансово подпомагане на общините по групи се определя както 

следва:  

1. за общините от първа група с интегрална оценка със стойности над 28 на сто: 

   а) за общини с население над 5000 жители – без подпомагане; 

   б) за общини с население до 5000 жители – 50 на сто подпомагане. 

2. за общините от втора група с интегрална оценка с положителна стойност от нула 

до 28 на сто: 

а) с интегрална оценка от 16.01 до 28 на сто – 70 на сто подпомагане; 

б) с интегрална оценка от 0 до 16.00 – 80 на сто подпомагане. 

3. за общините от трета група с интегрална оценка с отрицателна стойност – 90 на 

сто подпомагане. 

Чл. 3.(1) Фондът за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ" – 

ЕАД, съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

внася в Министерството на финансите до 10-то число на месеца, следващ отчетното 

тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 15 декември 2012 г., 

предложения за подпомагане на общините по чл.1, ал.1, съдържащи информация за 

начислените през 2012 г. лихви и такси по общини и по проекти, както и за размера на 

подпомагането в съответствие с чл.2, ал.3. 

(2) Въз основа на предложенията по ал.1, средствата се предоставят по бюджетите 

на общините като целеви трансфери след извършване на корекции по централния 

бюджет и по бюджетите на общините по реда на чл.34, ал.1 от Закона за устройството на 

държавния бюджет. 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Постановлението се приема на основание § 43 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и чл.28, ал.1 

от Закона за устройството на държавния бюджет. 

§2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и на органите на управление на 

Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” – ЕАД. 

§3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен 

вестник”. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

/БОЙКО БОРИСОВ/  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 
 

/РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ/ 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ:  

         /ТАНЯ ГЕОРГИЕВА/ 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВНО ЮРИСКОНСУЛТСТВО”:   

         

         /ДИАНА ДРАГНЕВА/ 


