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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

     

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Уведомяваме Ви, че е извършена промяна на макетите, на които общините изготвят 

разчетите/отчетите за финансиране на капиталови разходи. Промяната е в частта на 

финансирането със средства от преходните остатъци от предходни години, с които се 

финансират капиталови разходи през текущата година, с цел диференциация  на средствата 

по чл. 129 от Закона за публичните финансите (ЗПФ). Въвежда се изискване за отразяване на 

информация както за наименование, местонахождение и функционално предназначение на 

обектите, така и за номерата  на проектите, финансирани със средства от ЕС във връзка с 

разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските и 

структурни фондове за недопускане на двойно финансиране. Новите макети ще бъдат 

включени в общия пакет, свързан с изготвяне и представяне на отчетите за касово 

изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.09.2018 г., който ще 

се публикува на интернет страницата на МФ. 

Обръщаме внимание, че  при извършване на проверки и анализ на отчетите за 

финансиране на капиталовите разходи на общините към 30.06.2018 г. са констатирани 

редица пропуски и неточности, свързани с идентификация на обектите за строителство и 

основен ремонт, в т.ч. за проучвателни и проектни работи, неясни данни за наименованията 

на проектите, финансирани със средства от ЕС, липса на данни за трансферни параграфи, 

липса на данни за номерата на актовете на Министерския съвет и други, информацията за 

които е от съществено значение при извършване на анализи в Министерството на финансите.  

В тази връзка е необходимо да се предприемат своевременни мерки за привеждане на 

информацията в разчетите/отчетите за финансиране на капиталовите разходи, която 

предоставяте в Министерство на финансите чрез Информационната система за общините 

(ИСО), в съответствие с посочените по-горе промени, изискванията в писмо ФО-1/09.01.2018 

г., и недопускане на грешките и пропуските, посочени в писмо ФО-42/30.11.2016 г. 

Напомняме, че е необходимо преди оторизираният служител да зареди  отчетите за 

капиталови разходи в ИСО, данните да бъдат проверявани от контролиращ ръководител, тъй 

като неспазването на указания на министъра на финансите се счита за нарушение на 

бюджетната дисциплина, по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗПФ. 
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