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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

 

ДО 

КМЕТОВЕТЕ 

НА ОБЩИНИТЕ 

 

                                       КОПИЕ:    ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 101, ал. 1 от Закона за публичните финанси във връзка с § 38 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г.) давам следните указания относно отпускането на 

безлихвени заеми от централния бюджет през 2020 г. на общини във връзка с изпълнението 

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

или при временни касови разриви по бюджета на общината в резултат на занижена 

събираемост на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и 

таксата за битови отпадъци спрямо същия период на 2019 г.: 

I. Отпускане на безлихвени заеми във връзка с изпълнението на 

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

здравето: 

1. Документи и информация за преценка и отпускане на заем по този раздел: 

1.1. Мотивирано искане от кмета на общината съгласно ал. 2 на § 38 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето  

(ДВ, бр. 44 от 2020 г.), придружено с информация за изпълнението на противоепидемични 

мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето, включена в справката за 

извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за 

предотвратяване разпространението на COVID 19, предоставена в Информационната 

система за общините (ИСО) към последния отчетен период за 2020 г. спрямо датата на 

депозираното искане; 

1.2. Решение на общинския съвет за даване на съгласие за искане на безлихвен заем 

от централния бюджет на основание § 38 от преходните и заключителните разпоредби на 

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

1.3.  Информация за изпълнението на противоепидемични мерки на територията на 

общината по чл. 63 от Закона за здравето, разходите за които са неразплатени и не са 

включени в справката за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във 

връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID 19, предоставена в ИСО 

за последния отчетен период за 2020 г. спрямо датата на депозираното искане. 



 

2. Определяне на размера на заема по този раздел: 

Определянето на размера на заема се извършва, като: 

Общият размер на средствата за извършените противоепидемични мерки към 

последния отчетен период се намалява с размера на средствата за изпълнението на 

противоепидемични мерки, извършени за сметка на получени от общината средства под 

формата на дарения и/или целеви трансфери, и/или за сметка на трансфера за зимно 

поддържане и снегопочистване на общински пътища по реда на § 39 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето  

(ДВ, бр. 44 от 2020 г.). 

 

II. Отпускане на безлихвени заеми от централния бюджет за 2020 г. по реда на   

§ 38 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г.) при временни касови разриви по бюджета 

на общината в резултат на занижена събираемост на данъка върху недвижимите 

имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци спрямо същия 

период на 2019 г.: 

1. Документи и информация за преценка и отпускане на заеми по този раздел: 

1.1. Мотивирано искане от кмета на общината съгласно ал. 2 на § 38 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето  

(ДВ, бр. 44 от 2020 г.), придружено с информация за занижена събираемост към последния 

(спрямо датата на депозираното искане) отчетен период за 2020 г. на данъка върху 

недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци 

спрямо събираемостта към същия период на 2019 г. въз основа на данните от софтуерния 

продукт за администриране на местни данъци и такси в общината, които са предоставяни на 

Министерството на финансите  в изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси 

за начислени задължения, отстъпки и плащания по тях за текущата година; 

1.2. Решение на общинския съвет за даване на съгласие за искане на безлихвен заем 

от централния бюджет на основание § 38 от преходните и заключителните разпоредби на 

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

2. Определяне на размера на заема по този раздел: 

Размерът на заема се определя до размера на отрицателната разлика между 

плащанията по начислените задължения за текущата година на данъка върху недвижимите 

имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци към последния 

(спрямо датата на депозираното искане) отчетен период за 2020 г. и плащанията по същите 

показатели към същия период на 2019 г. 

Заемите се отпускат със срок на възстановяване, не по-дълъг от края на 2021 г.  

В случай, че след изтичане на крайния срок заемът е непогасен, сумата се отнася в 

просрочие и на основание чл. 105 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) се дължат лихви 

съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. При 

наличие на просрочие министърът на финансите има право да извършва прихващане 

съгласно чл. 106 от ЗПФ на подлежащи на отпускане трансфери за общината с подлежащите 

на възстановяване суми по безлихвения заем до пълното прихващане на дължимата сума по 

заема и съответната й дължима лихва за забава. 
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                                   ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 


