РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Изх. № ФО-23
София, 19.06.2019 г.
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ
КОПИЯ: ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с извършената проверка на разчетите за бюджетната 2019 г. и отчетите
към 31.03.2019 г. за финансиране на капиталовите разходи на общините и обработване на
заявките за зареждане на лимити от целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. по
СЕБРА, Ви уведомяваме следното:
От извършения анализ се установи, че отново има случаи, в които по разчетите за
финансиране на капиталовите разходи данните са отразени неправилно – липсва конкретна
информация за обектите, например: сметна стойност, година на започване/завършване,
усвоени средства от предходни години, номерата на Постановления на Министерския съвет
за допълнително предоставени целеви трансфери и други. Не са спазени изискванията за
отразяване на информация за наименование, местонахождение и функционално
предназначение на обектите, 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. В тази връзка е необходимо в
най-кратък срок да предприемете мерки за привеждане на информацията по разчетите/
отчетите за финансиране на капиталовите разходи, които се предоставят чрез
Информационната система за общините (ИСО), в съответствие с изискванията, определени с
указания на Министерството на финансите. Напомняме, че е необходимо преди
оторизираният служител да зареди отчетите за финансиране на капиталови разходи в ИСО,
данните да бъдат проверявани от контролиращ ръководител.
По някои от разчетите са предвидени средства за финансиране на основни ремонти на
сгради, улици, пътища и други инфраструктурни обекти, които са едногодишни за
изпълнение, на ниски стойности и без налични данни за извършени разходи за
инвестиционно проучване и проектиране, каквото е изискването на чл. 137 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), за различните категории строежи. Отново обръщаме
внимание, че по разчетите за финансиране на капиталовите разходи е недопустимо да се
предвиждат средства за извършване на текущи ремонти. С цел персонална отговорност на
съответните длъжностни лица и в съответствие с чл. 5, ал. 1 и ал. 6 от ЗУТ е направено
допълнение в макета, на който се изготвя разчета/отчета за финансиране на капиталови
разходи - по обекти, като се въвежда изискването оторизирано от кмета на общината
длъжностно лице от звеното за изпълнение на функциите по ЗУТ да съгласува данните, в
частта за проучвателни и проекти работи, за изграждане и за основен ремонт на обектите,
предвидени за финансиране. Новият макет ще бъде включен в общия пакет, свързан с
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изготвяне и представяне на отчетите за касово изпълнение, оборотните ведомости и друга
отчетна информация към 30.06.2019 г., който ще се публикува на интернет страницата на
Министерството на финансите.
В множество случаи информацията и в заявките за зареждане на лимити от целева
субсидия за капиталови разходи за 2019 г. по СЕБРА не се попълва съгласно изискванията.
Необходимо е данните в к. 1 до к. 6 на заявката да се попълват с натрупване (к. 7 е по
формула), като тя се изпраща само чрез Системата за електронен обмен на информация. На
хартиен носител я изпращат само общините, които нямат връзка с посочения електронен
комуникатор.
Неспазването на указанията на министъра на финансите се счита за нарушение на
бюджетната дисциплина, по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичните финанси.
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