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АД-1/04.01.2021 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 93 ОТ 
ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 

ГОДИНА 

 

 

Раздел I 

Общи положения 

 

Чл. 1. С указанията се пояснява критерия за определяне на общини с финансови 

затруднения при изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз за 

целите на прилагането на правилата за финансово оздравяване по глава осма „а“ от Закона за 

публичните финанси (ЗПФ). 

 

Раздел II 

 

Критерии за определяне на общини с финансови затруднения при изпълнение на 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз 

 

Чл. 2. Общината е с финансови затруднения когато при изпълнение на проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз, наличните към края на 2020 г. задължения към 

доставчици в отчетна група сметки за средства от Европейския съюз надвишават 50 на сто от 

отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината, независимо дали са налице 

условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ. 

 

 

Крайно кредитно салдо на сметка 4010 в отчетна група
сметки за средства от Европейския съюз от оборотната ведомост  

към 31.12 2020 г.
Размер на отчетените 

разходи по бюджета на общината
 към 31.12. 2020 г.

× 100 > 50% 

 

Показателят се изчислява от Министерството на финансите (МФ) въз основа на данните 

за крайното кредитно салдо на сметка 4010 от раздел 4 на Сметкоплана на бюджетните 

организации в отчетна група сметки за средства от Европейския съюз към 31.12.2020 г. от 

оборотната ведомост на общината. 

Размерът на отчетените разходи по бюджета на общината към 31.12.2020 г. включва 

общата сума на разходите, отчетени за държавни, местни дейности и дофинансиране по бюджета 

на общината. Това са сумите, отчетени по следните разходни параграфи и подпараграфи от ЕБК 

за 2020 г.: разходи за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на персонал (§01-00; §02-

00; §05-00; §08-00), разходи за текуща издръжка (§10-00;§46-00), разходи за лихви по (§21-00; 

§22-00; §25-00; §26-00; §27-00; §28-00; §29-00), социални разходи и стипендии (§40-00; §42-00), 

субсидии (§43-00; §45-00; § 49-00), капиталови разходи (по §51-00; §52-00; §53-00; §54-00) и 

капиталови трансфери (§55-00).  

Чл. 3. За прилагане на критерия по чл. 2 се използват данните от тримесечните отчети за 
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касовото изпълнение на бюджетите на общините и на оборотните им ведомости към 31.12.2020 

година, представяни в МФ на основание ЗПФ. Указанието за представяне на необходимата 

информация, ДДС №09 от 22.12.2020 г., е публикувано на интернет страницата на МФ на адрес: 

https://www.minfin.bg/bg/1410 (Бюджет >Методология>Методология на отчетността>Указания 

>2020). 

 

Чл. 4. Настоящите указания се издават в изпълнение на чл. 93, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 г., 

във връзка с чл. 130г, ал. 1 от ЗПФ. 

 

 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р:        /П/ 

                     КИРИЛ АНАНИЕВ 

 


