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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

КОПИЕ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ 

 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Уведомяваме Ви, че срокът за извършване на промени на бюджетните 

взаимоотношения на общините с централния бюджет в изпълнение на чл. 88 на Закона за 

държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г., определен с т. 2  от раздел 

VIII. Капиталови разходи (стр. 20) на писмо ФО № 1 от 15.01.2019 г., се  удължава до 

16.12.2019 г. с възможност за извършване на още една трансформация на средствата от 

целева субсидия за капиталови разходи (ЦС за КР) в целеви трансфер за финансиране 

разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и 

на улична мрежа.  

Срокът за получаване на заявките за зареждане на лимити от ЦС за КР за месец 

декември на 2019 г. е до 25 ноември 2019 г. В тази връзка и предвид допълнително  

определения срок за извършване на трансформация, обръщаме внимание на следното: 

В случаите, в които средствата или част от тях няма да могат да се усвоят през 2019 г. 

и ще се разходват през 2020 г. за целта, за която са определени по решението на общинския 

съвет от 2019 г., в колона „9“ на заявката се посочват причините, поради които средствата не 

могат да се усвоят – например забава на процедури по възлагане, съгласувателни процедури, 

и други, а в колона „10“ се посочва, че средствата или част от тях ще бъдат наредени по 

сметка на общината.  

В случаите, в които предстои да бъдат извършени компенсирани промени по решение 

на общинския съвет е необходимо в колона „3“ на заявката да се посочи, че предстои или е 

внесена докладна записка до общинския съвет за промяна на годишните задачи на 

обектите/позициите. 

В случаите, в които предстои кметът на общината да внесе предложение по реда на 

чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г., е необходимо към заявките за зареждане на лимит от ЦС за КР по 

СЕБРА за м. декември да се приложи и копие от докладна записка на кмета на общината до 

общинския съвет, обосноваваща причините, поради които се предлага трансформиране на 

средствата. Разходването през 2020 г. на неусвоените към 31 декември 2019 г. средства от 

трансфера по чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. следва да се извърши по реда, определен с 

постановлението на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. 

 

 

МИНИСТЪР:                 /П/ 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 


