
 

Изх. № ФО-21 

 

София, 13.06.2019 г. 

 

София - 1040  тел. централа: 9859 1  minfin@minfin.bg  

ул. ”Г.С.Раковски” № 102 факс: 980 68 63 www.minfin.bg  

  

 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

ДО 

КМEТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ 

 

Във връзка с анализ на изпълнението на делегираните от държавата дейности и на 

основание чл. 133 от Закона за публичните финанси е необходимо общините да предоставят в 

Министерството на финансите информация за поименно разписание на длъжностите към 

01.06.2019 година за дейност 122 – Общинска администрация. Информацията да е съгласно 

утвърдената от общинския съвет численост на персонала в общинската администрация. 

Справките са както следва: 

• Поименно разписание на длъжностите, които се финансират със средства, определени в 

чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за общинска 

администрация за 2019 г. и рекапитулация по длъжностни нива; 

• Поименно разписание на длъжностите, които се финансират единствено със средства 

от собствени приходи на общините - за дофинансираната със собствени средства численост - и 

рекапитулация по длъжностни нива. 

Попълнените приложения се изпращат единствено по електронна поща на отговорника 

на общината, във формат .xls и с наименование на файла 

„Poimenno_dlujnostno_mun_2019_DD.xls“, където “mun” се замества с кода на общината – за 

числеността финансирана по закон и „Poimenno_dlujnostno_mun_2019_DOF.xls“ – за 

дофинансираната численост. При необходимост могат да се добавят единствено редове, но не 

се допуска разместване и изтриване на  колони. 

Свободните към момента длъжности се попълват също, със съответното възнаграждение, 

предвидено за тях. 

Файлове с непопълнена или некоректно попълнена рекапитулация ще се връщат на 

общината за корекция в рамките на до 2 работни дни. 

Обръщаме внимание, че в колона 2 „Структурни звена и длъжностни наименования“ се 

изписва пълното наименование на длъжността. Например: главен експерт „Бюджет“, главен 

експерт „Човешки ресурси“. Файлове без изписани пълните наименования на длъжността и 

със съкращения ще бъдат връщани за корекция в рамките на до 2 работни дни. Ако се 

използват съкращения, то те трябва да бъдат пояснени след края на таблицата. 

Срокът за предоставянето на информацията е 28.06.2019 година. 
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