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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ, 

Във връзка с изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото 

изпълнение, на оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.03.2017 г., 

обръщаме внимание на следното: 

Изискваната допълнителна информация към тримесечните отчети във вид на справки, 

приложения, разшифровки,  включени в общия пакет от макети на общините, публикуван на 

интернет страницата на Министерство на финансите (МФ), следва да се попълват 

задължително и представят в МФ чрез уеб-базираната система - Информационна система за 

общините (ИСО) в съответните срокове за отчетите. 

Установени са системни нарушения при представянето на допълнителната 

информация, като неспазване на сроковете, както и неправилното и непълно попълване на 

справките и файловете, в които липсват основни данни и реквизити, информацията за които 

е от съществено значение за целите на извършваните в МФ анализи и прогнози.  

Обръщаме внимание на изпълнението на т. 79 от указание ДДС № 9/2016 г., съгласно 

която дейностите по администриране и отчитане на местни данъци и такси в общините 

следва да се организират по начин, който да създава идентичност на подаваната в МФ 

информация по реда на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и данните от 

касовите отчети по реда на чл. 133 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).  

За проверка идентичността на предоставената информация e създадена възможност 

общините ежедневно да имат достъп до справка, съдържаща данните, които се изпращат с 

ежедневните трансфери към МФ в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, с натрупване. Данните за 

всички общини са достъпни в папка IN/REPORTS на общината.  



За общините с изграден автоматизиран трансфер към МФ и използващи предоставяния 

от МФ софтуерен продукт за администриране на местни данъци и такси е разработена и 

справка в меню „Справки и Отчети“ – Обобщени данни за събираемост въз основа на дневни 

трансфери съгласно чл. 5а от ЗМДТ. 

Напомняме отново за необходимостта от коректност на информацията в Регистър 

общински дълг (РОД) и обвързаността й с оборотните ведомости и касовите отчети. Много 

важен момент е и начина, по който се регистрират отделни елементи от дълга, тъй като при 

използването на некоректни номенклатури при вписваните данни се получава невярна 

информация за вида и структурата на общинския дълг (матуритетна, валутна, лихвена).  

Отговорността за коректността на вписаните в РОД данни е на оторизираните за 

работа с регистъра лица от общините. Съгласно чл. 173б от ЗПФ за неизпълнение на 

задължението за предоставяне на информация по чл. 35 от същия закон виновното 

длъжностно лице се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение на 

нарушителя се налага глоба в двоен размер. 

Неспазването на указанията на министъра на финансите, 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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