РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Изх. № ФО-35
София, 31.08.2015 г.

ДО
ОБЩИНИТЕ

Уведомяваме Ви, че в Закона за общинския дълг /ЗОД/ са направени изменения, които
са обнародвани в ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г.
С новата редакция на чл.55, ал.7, отпада необходимостта от наредба към закона, като
обемa, формата и съдържанието на информацията по чл.55, ал.1 и ал.2 от ЗОД, ще се
определят от министъра на финансите чрез указания.
Предвид ангажиментите, свързани с публикуването на информация в отворен формат,
заложени във Втория план за действие на Република България за участие в инициативата
„Партньорство за открито управление“, в Националната програма за реформи и в
Националната програма за развитие България, са направени промени и в чл.52 и чл.53 от
ЗОД. Те са свързани с отпадане на изискването за събиране на такса за издаване на справки и
удостоверения от Регистър „Общински дълг“, като информацията за размера на дълга към
определен период ще е достъпна на интернет страницата на Министерството на финансите.
Останалите промени в закона са свързани със синхронизирането на разпоредбите му с
тези на Закона за публичните финанси. Ясно се обособяват видовете дългосрочен и
краткосрочен дълг, който може да се поеме от съответната община. Регламентира се и
възможността общините да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с
гарантиран резултат (ESCO договори), както и ограниченията за поемане на такъв дълг. По
този начин ще могат да реализират редица дейности и да се предприемат мерки за
повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или други обекти и системи, с което
общините ще оптимизират бъдещите си разходи.
Предвид гореизложеното, Ви уведомяваме, че са направени следните промени в
Регистър „Общински дълг“:
1. При регистриране на дълг, са предвидени допълнителни опции за
предназначението при поемане на краткосрочен и дългосрочен дълг, в
съответствие с т.6 и т. 5, съответно на чл.4 и на чл.5 от закона;
2. Опцията във вида на кредита „Общинските предприятия по чл.52 от ЗОС“ отпада.
3. Във връзка с направените изменения в чл.3 на ЗОД, е добавена справка за
структурата и размера на дълга, която генерира данни по новата му структура след влизане в сила на промените в закона (от м.август 2015 г.). Това означава, че
когато се цели генериране на данни за цялата 2015 г. (за всички месеци от
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годината), е необходимо да се използват двете справки – преди и след влизане в
сила на измененията в чл.3.
Във връзка с прилагането на указания ФО № 25/15.07.2015 г., Ви обръщаме внимание
на следното:
1. Искания за създаване/промяна/изтриване на потребителски права, се изпращат
само при настъпили обстоятелства след 01.08.2015 г. т.е. ако има регистрирани
лица, за които не е необходимо изтриване или промяна на правата (в системите
и ролите), то такова искане не се изпраща.
2. Попълването на искане за изтриване на права, съгласно т. 4 от Раздел I на ФО
№ 25/2015 г., се изпраща при необходимост от заличаване на регистрацията на
потребител, а не при промяна на правата му – тогава се изпраща искане за
промяна /т.3 от Раздел I на ФО № 25/2015 г. /.
3. Ролята, посочвана в искането за създаване или промяна, следва да бъде
съобразена с Приложение № 2 към ФО № 25/2015 г. Всяка роля в съответната
система дава на потребителя определени права за работа. Например, ако
лицето, което се регистрира, иска да въвежда данни в РОД, то в искането е
достатъчно да се посочи само ролята „Въвеждане и редактиране на дълг“, тъй
като тази роля дава право на лицето да преглежда и справките в регистъра. Ако
лицето иска само да преглежда информацията в регистъра (без да въвежда
информация), то тогава в искането следва да се посочи само ролята „Справки и
анализи“ за РОД.
4. При изпращане на искане за създаване на права (по реда и начина, описан в т.1
от Раздел I на ФО № 25/2015 г.), е необходимо съответното лице да се
регистрира, като в регистрационната форма се избира един/няколко от
модулите:


ЦРОД;



ИСО (за месечни и тримесечни отчети и трансфери, проектобюджет и
тригодишни прогнози);



ИСО – Счетоводни.

Останалите опции в регистрационната форма („ИС УДС“; „ИС УДС – Счетоводни“ и
„Управление на потребителите“ за ИСО/ЦРОД и за ИС УДС), не се използват от общините.
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