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ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

          КОПИЕ:  

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА  

           ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С оглед осигуряване на публичност и прозрачност на изразходваните средства във 

връзка с мерките и действията по Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на 

последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 

9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г., доп., бр. 38 от 24.04.2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) и по 

Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 44 от 2020 г.) е 

необходимо да представяте ежемесечна отчетна информация за извършените разходи и 

източниците за тяхното финансиране. 

Информацията, изготвена съгласно приложения макет, се представя чрез 

Информационната система на общините в сроковете за изготвяне и представяне на 

ежемесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на общините, на сметките за 

средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, по реда на т. 15 от указание 

ФО № 4/05.02.2020 г. на министъра на финансите, като прикачен файл към месечния отчет за 

касовото изпълнение на бюджета на общината, като за целта се избира предвиденият вид на 

файл „Разходи - COVID-19“.  

С § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.) е регламентирано, че 

предоставеният до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България 

(ЗДБРБ) за 2020 г. може да бъде ползван за извършване на разходи от общината за изпълнение 

на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето. В 

тази връзка следва да имате предвид, че няма ограничение в размера на средствата от 

предоставения до 20 януари 2020 г. трансфер, които могат да бъдат използвани за изпълнение 

на мерките, по решение на общинския съвет. Разходите във връзка с мерките за 

предотвратяване разпространението на COVID-19, включително финансирани и със средства 

от предоставения трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по 

чл. 53, ал. 4 от ЗДБРБ за 2020 г., се отчитат съгласно функционалното им предназначение. 

Промените по бюджетите на общините се извършват при спазване разпоредбите на чл. 124,   

ал. 1 и ал. 2 и чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси. 
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Представената от Вас отчетна информация следва да бъде публикувана и на интернет 

страницата на общината в срок до края на месеца, следващ отчетния период, при спазване на 

изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.  

 

Приложение: Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране 

във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на     

COVID-19 – в електронен формат. 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р:      /П/  

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 


