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……………………………… 

 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 

………………………………. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА, 

 

С настоящето писмо се обръщаме към Вас с безпокойство, относно липсата на 

информация за приет бюджет от Общинския съвет на ръководената от Вас община за 2017 г.  

Съгласно чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси, кметът на общината внася в 

общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен 

разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл.82, ал.3 в срок до 20 

работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година. 

Съгласно чл. 94, ал. 1 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на 

общината се разглежда по ред, определен от общинския съвет. Съгласно ал. 2 на същия член 

от закона, общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите 

по чл. 45, ал. 1 от закона (приходи от: местни данъци - при условия, по ред и в граници, 

установени със закон, такси - при условия и по ред, установени със закон, услуги и права, 

предоставяни от общината, разпореждане с общинска собственост,  глоби и имуществени 

санкции, лихви и неустойки,  други постъпления, помощи и дарения;  съответно разходи за 

делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно 

единната бюджетна класификация за: персонал,  издръжка, лихви, помощи и обезщетения за 

домакинства, текущи субсидии, капиталови разходи; бюджетни взаимоотношения с 

централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;  

бюджетно салдо; финансиране) в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. 

Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на 

приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими 

за съответната община показатели и разпоредби. Законът е определил и други показатели, 

които следва да се приемат от общинския съвет с решението по ал. 2 на чл.94, в т.ч. и 

актуализирана бюджетна прогноза.  Законът за публичните финанси допуска възможността в 

общинския бюджет  да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в 

размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината, както и 

делегираните от държавата дейности да се финансират допълнително със средства от 

собствените приходи и от изравнителната субсидия на общината. 

В чл. 98, ал. 2 от Закона за публичните финанси е регламентирано как се извършват 

съответните разходи при приет държавен бюджет за периода от началото на бюджетната 

година до приемането на бюджета на общината от общинския съвет, а именно месечните 

разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от 



утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни 

взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не 

по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година. 

Логиката на Закона за публичните финанси и заложените в него фискални правила 

предполагат приемане на бюджет на общината съобразно установените в закона нови 

изисквания и показатели, което е и в духа на европейските изисквания за фискална 

консолидация. Финансирането на дейностите през цялата бюджетна година при условията 

на чл. 98, ал. 2 от Закона за публичните финанси не е алтернатива, вкл. и доколкото създава 

несигурност и крие сериозни рискове за качеството и обема на услугите, предоставяни на 

местната общност. Целта на срока по чл. 94, ал. 2  е да дисциплинира участниците в 

бюджетната процедура за общинските бюджети и да сведе до минимум периода, в който 

общинските дейности се осъществяват и финансират в условията на неприет бюджет.  

При условие, че общинският съвет е приел бюджета на общината за 2017 г., същият 

съгласно чл.97 от Закона за публичните финанси се представя в Министерството на 

финансите в едномесечен срок.  

На основание гореизложеното, моля, своевременно да бъдем уведомени за хода на 

приемането на бюджета на общината за 2017 г. и за спазване на указанията, дадени с наше 

писмо ФО-1 от 2017 г. 

Обръщаме внимание, че неспазването на нашите указания, в т.ч. и определените 

срокове, се счита за нарушение на бюджетната дисциплина по смисъла на § 2 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.   
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