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У К А З А Н И Я 

ОТНОСНО: изготвяне и предаване чрез новия софтуерен продукт Модул 

„Капиталови разходи и текущи ремонти“ на планова и отчетна информация за 

капиталови разходи, за текущи ремонти, финансирани със средства от трансфери от 

централния бюджет и на заявки за зареждане на лимит от целева субсидия за 

капиталови разходи в МФ  

 

В сроковете, определени с писмо ДДС № 9/2020 г. за  предаване на отчетите за 

капиталовите разходи към 31.12.2020 г. и справките за усвоените по § 10-30 „Текущ 

ремонт“ разходи, финансирани със средства от трансфери от централния бюджет за 

извършване на текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на други 

инфраструктурни обекти, информацията се попълва и в новия софтуерен продукт. Тази 

информация се попълва при стриктно спазване на Ръководствата, налични в модула, 

настоящите указания, като първия етап е изготвяне на годишен отчет за 2020 г., тъй 

като данните за преходните обекти от него трябва да се актуализират (автоматично да 

се преизчислят) към 2021 г. и да се добавят нови разчетни данни за 2021 г.  

С цел улеснение на потребителите, както и недопускане на грешки при 

класифицирането на разходите по ЕБК в софтуерния продукт е предвидено 

задължително избиране на функционално предназначение за обектите/позициите, 

поради което при някои общини може да се констатират разлики по функции, 

параграфи и подпараграфи между отчетите за капиталови разходи към 31.12.2020 г., 

изготвени ръчно на MS Excel и тези които се генерират от системата, в резултат на 

неправилно класифициране от общината на разходите по ЕБК. Могат да бъдат 

установени разлики и в резултат на това, че съгласно предвидената функционалност на 

новият програмен продукт разходите за изграждане на сгради се отнася по § 52-02 

„придобиване на сгради“. Програмно е предвидено тяхното разграничение, в 

зависимост дали се закупуват или изграждат. Предвид софтуерната обработка на 

информацията изискването, посочено в пример т. 1 на писмо ФО-42/2016 г. се отменя.  

Разходите за основен ремонт, например за сграда на читалище, се отразяват по 

съответния параграф, а разходите за неговото обзавеждане и оборудване по 



съответните подпараграфи, независимо от източника на финансиране. Само в случаите, 

когато се извършват строително-монтажни работи, като например основен ремонт и 

доизграждане на обект, е недопустимо разходите за обекта да се разделят, а се 

отразяват в параграфа или подпараграфа, по който са преобладаващи.  

Обръщаме внимание, че при експорт на въведените данни за 2020 г. в новия 

софтуерен продукт към MS Excel, системата генерира файлове - отчет за финансиране 

на капиталови разходи към 31.12.2020 г. (по обекти), както и справка § 10-30 „Текущи 

ремонти“ с данни, които могат да се прикачват в стария модул „Капиталови разходи“ –

в ИСО, но само в случаите, в които не са констатирани посочените по-горе разлики.  

Посочените по-горе изисквания за изготвяне и предаване чрез новия софтуерен 

продукт на отчетите към 31.12.2020 г. се прилагат и за изготвянето и предаване на 

първоначален план за капиталови разходи за 2021 г. и съответните отчети. За плановата 

и отчетна информация за 2021 г. не са допустими разлики и препоръчваме само 

файловете, които генерира системата да се прикачват в действащия до момента  модул 

за капиталови разходи. С продукта е предвидено изготвяне и предаване на месечни 

отчети за капиталови разходи, като общо усвоеното към определен период ще се 

изчислява автоматично. Редът за отстраняване на грешки при съпоставяне на данните 

за капиталови разходи по тримесечните отчети за касовото изпълнение и на отчетите за 

капиталови разходи, изчислени от системата с натрупване към тримесечието, ще бъде 

определян с указанията за представяне на тримесечните отчети за касовото изпълнение, 

на оборотните ведомости и на друга отчетна информация. 

Заявката се изготвя чрез софтуера, който генерира файл MS Excel. 

Оторизираното длъжностно лице в общината я изпраща чрез софтуерния продукт след 

като същата е подписана на хартиен носител от съответните длъжностни лица в 

общината. Обръщаме внимание, че ако общината не е предала месечен отчет за 

капиталови разходи, заявката не може да бъде изпратена в МФ. 

Справките за текущи ремонти, финансирани с трансфери от централния бюджет 

се изготвят и предават чрез новият софтуерен продукт на тримесечия. За периода до 3-

то тримесечие на 2021 г. генерираният файл MS Excel се прикачва в ИСО, по 

установения до сега ред. 



При възникнали проблеми и необходимост от консултации за работата с новият 

софтуерен продукт се обръщайте към следните служители на МФ, отговорници по 

общини, както следва: 

- За общините от области: Варна, Габрово, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, 

Русе, Сливен, Столична община и Софийска област – г-жа Нели Грозданова, имейл 

адрес: N.Grozdanova@minfin.bg, тел.: 02/ 9859-2287; 

- За общините от области: Благоевград, Бургас, Велико Търново, Кърджали, 

Плевен, Разград, Стара Загора, Търговище и Хасково – г-жа Магдалена Цанкова, имейл 

адрес: M.Tsankova@minfin.bg, тел.: 02/ 9859-2258; 

- За общините от области: Враца, Видин, Добрич, Ловеч, Монтана, Перник, 

Силистра, Смолян, Шумен и Ямбол – г-жа Марина Богословова, имейл адрес: 

M.Bogoslovova@minfin.bg, тел: 02/ 9859-2284. 

Необходимо е да се има предвид, че при въвеждане на данните в новата система 

и избор на функционално предназначение на обектите, софтуерният продукт, по 

номенклатура, администрирана от МФ, определя допустимите параграфи, 

подпараграфи, функции и дейности. Към момента е съставена базова номенклатура и тя 

ще се актуализира от МФ съобразно потребностите на общините. В случай, че в 

процеса на работа възникне необходимост за общината за отразяване на разходи, които 

не се допускат от системата, то трябва да се обадите на посочените по-горе длъжностни 

лица, за извършване на необходимата номенклатурна актуализация. 
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