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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

На Ваш № И-131/16. 01.2020 г. 

ДО  

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

 

                 КОПИЕ:   СМЕТНАТА ПАЛАТА 

 

ОТНОСНО: Реда за планиране и отчитане на разходите за изработване на общи   

устройствени планове (ОУП), подробни устройствени планове (ПУП), генерални 

планове за организация на движението (ГПОД), горскостопански планове (ГП) и 

за други установими нефинансови ресурси (активи), свързани с устройството на 

териториите 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

По повод постъпилото от Вас запитване относно начина на отчитане на разходите за 

изготвяне на ОУП, ПУП и други активи на общините, Ви уведомяваме следното: 

Няма промяна на реда за планиране и отчитане на касова основа на разходите за 

изработване на ОУП, ПУП, ГПОД, ГП и за други установими нефинансови ресурси, свързани 

с устройство на териториите, изработени в съответствие с изискванията на нормативните 

актове за тези дейности. По бюджетите на общините, разчетите за финансиране на 

капиталовите разходи и съответните отчети тези разходи се планират и отчитат на касова 

основа по §§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“. Няма промяна 

и във възможностите за финансиране на тези разходи за сметка на целевата субсидия за 

капиталови разходи, одобрявана с годишните закони за държавния бюджет, предвид и 

разпоредбата на чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси. 

Във връзка с горното обръщаме внимание, че е недопустимо по бюджетите и разчетите 

за финансиране на капиталовите разходи и съответните отчети да се планират и отчитат като 

капиталови разходи средствата, предназначени за изготвяне на стратегии, планове и програми, 

които са свързани с провеждане на политиките на общините, например: интегрирани планове 

и стратегии за възстановяне и развитие, програми за управление на отпадъците, програми за 

качеството на атмосферния въздух и други планови и програмни документи, които имат за цел 

определяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни адекватни и постижими цели, 

въвеждане на мерки за тяхното осъществяване и на индикатори за контрол върху 

изпълнението. 

С цел оптимизиране на приложимата в тази област нормативна уредба, в случай, че 

считате за необходимо допълнително да бъде регламентиран обхват на допустими разходи, 

които да могат да се финансират с целевата субсидия за капиталови разходи от централния 

бюджет, одобрявана с годишните закони за държавния бюджет, предлагаме, в хода на 



бюджетната процедура за периода 2021-2023 г., да изпращате Вашите конкретни становища и 

предложения в дирекция „Финанси на общините“, както и запитвания, свързани с отразяване 

на конкретен капиталов разход на касова основа. 

Напомняме, че съгласно т. 45 от ДДС № 20/2004 г. класифицирането и начина на 

отчитане на начислена основа на транзакциите и събитията следва да се преценява и да зависи 

единствено от техния характер, естество и приложимите принципи и правила за отчитане на 

начислена основа, независимо от начина на третиране, възприет за целите на бюджетирането 

и на отчетите за касовото изпълнение на бюджета. 

Разяснения относно реда за счетоводното отчитане на разходите за изработване на 

ОУП, ПУП и други подобни планове са публикувани на интернет-страницата на МФ на 

електронен адрес: https://www.minfin.bg/bg/1041 в Коментари по методологически въпроси 

на дирекция „Държавно съкровище“ /тема № 9/, Министерство на финансите.  

 

 

 

 

 

 

      МИНИСТЪР:                  /П/ 

        ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
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