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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

    КОПИЕ:   ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА  

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Обръщаме внимание на следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 97 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) 

бюджетът на общината следва да се публикува на интернет страницата на общината в 

срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет.  

С разпоредбите на чл. 133, ал. 4, чл. 140, ал. 6, чл. 170 от ЗПФ и чл. 52 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2021 г. е регламентирано, че общините 

следва да публикуват на интернет страницата си ежемесечните и тримесечни отчети за 

изпълнението на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз, 

приетия от общинския съвет годишен отчет за изпълнението на бюджета и разчетите за 

финансиране на капиталовите разходи. 

Във връзка с горецитираните разпоредби Министерството на финансите (МФ) 

извършва текущи проверки относно спазването им, в резултата на които се установи, че 

при някои общини се наблюдава забавяне при публикуването на изискуемата 

информация. 

Предвид гореизложеното следва, в ръководената от Вас община да бъде създадена 

организация по отношение на своевременното публикуване на интернет страницата на 

приетия от общинския съвет бюджет на общината, отчетите за изпълнението му и 

разчетите за финансиране на капиталовите разходи.  

Уведомяваме Ви, че при следващи проверки Министерството на финансите ще 

инициира  извършването на финансови инспекции в общините, допуснали неспазване на 

горецитираните нормативни разпоредби.   

Следва да се има предвид, че за неизпълнение на задължение за публикуване на 

информация или на документи на интернет страница, предвидено в ЗПФ, в закона за 

държавния бюджет за съответната година или в постановлението за неговото изпълнение, 

виновното длъжностно лице се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно 

нарушение на нарушителя се налага глоба в двоен размер (чл. 173 от ЗПФ).  
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В допълнение препоръчваме публикуваната информация на интернет страницата на 

ръководената от Вас община да бъде организирана по начин, по който да се осигурява 

бърз и лесен достъп на гражданите до всички административни услуги, предоставяни от 

общината, както и да бъде публикуван подробен списък на контактите със служителите на 

общината – телефони, електронни адреси. Обръщаме внимание за своевременното 

публикуване на достъпно и видимо място на сайта на общината на актовете, приемани от 

общинските съвети – решения, наредби и правилници, както и друга полезна информация, 

свързана с осведомяване на гражданите и юридическите лица, включително относно 

приетите от Общинският съвет размери на местните данъци, плановете за развитие на 

общината и други въпроси от местно значение.  

 

 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р:  /П/ 

                  АСЕН  ВАСИЛЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


