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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  
 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА  

............................... 

      

             
Относно:   Спазване на разпоредбите на чл. 77 от Закона за държавния бюджет на  

Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.  

   

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

С писмо ФО–8 от 14.03.2017 г. бяхте уведомени, че Вашата община не спазва 

разпоредбите на чл. 94, ал. 3, ал. 1 и/или ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) за 

наличните към края на 2016 г. задължения за разходи и наличните към края на 2016 г. поети 

ангажименти за разходи. Съгласно чл. 77 от ЗДБРБ за 2017 г. не се допуска натрупването на 

нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи от кметовете на 

общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за 

разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗПФ.  

В Министерството на финансите бе извършена проверка на данните за наличните към 

31.03.2017 г. задължения за разходи и наличните към 31.03.2017 г. поети ангажименти за 

разходи и спазването на разпоредбата на чл. 77 от ЗДБРБ за 2017 г. В резултат на проверката 

бе установено, че Вашата община нарушава тази законова норма. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо да анализирате причините, довели до 

нарушение на фискалните правила и незабавно да предприемете действията с оглед спазване 

на разпоредбите на чл. 77 от ЗДБРБ за 2017 г. Напомняме Ви, че спазването на разпоредбите 

на ЗПФ изисква подобряване на системата за вътрешен контрол, управлението на риска, 

контролните дейности и мониторинга, които са важни елементи на системите за финансово 

управление и контрол. 

Очакваме в срок до 01.06.2017 г. писмено да информирате Министерството на 

финансите за предприетите действия за спазване на законовата норма. Подчертаваме, че 

Министерството на финансите ще предприеме действия за информиране на АДФИ за 

извършване на финансова инспекция, в случай че не се елиминира нарушението.   
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