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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Напомняме Ви за изискванията на разпоредбите на чл. 42 , ал. 1 от Постановление 

№ 381 на Министерския съвет от 30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. и на  чл. 45, ал. 1 от  Постановление № 408 на 

Министерския съвет от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 

България за 2021 г. и сроковете, определени за възстановяване по сметка на централния 

бюджет на неусвоените средства от приключени обекти, като Ви уведомяваме, че за  

спазване на посочените разпоредби ще бъдат извършени финансови инспекции за  

усвояването на тези средства и достоверното им отразяването по разчетите за 

финансиране на капиталовите разходи. За възстановените по сметка на централния 

бюджет средства, задължително в Информационната система на общините - модул 

„Капиталови разходи и текущи ремонти“ се прикачват сканирани платежни нареждания в 

обособеното за целта място.  

Във връзка с гореизложеното е необходимо да се извърши анализ на наличните 

средства по бюджетите, сметките за средства от Европейския съюз и набирателните 

сметки, и да бъдат предприети действия както за разплащане на задължения, одобрени с 

решението за приемане на бюджета за 2021 г., така и за възникнали неотложни разходи за 

предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства.  

Отново обръщаме внимание на някои съществени грешки, допускани при 

изготвяне на разчетите/отчетите за финансиране на капиталовите разходи в модул 

„Капиталови разходи и текущи ремонти“, а именно: 

Разходите за обектите, на които се извършва основен ремонт или се изграждат, се 

планират и отчитат като едногодишни за изпълнение, което в повечето случаи е грешка, 

тъй като процедурите във времето за изготвяне и одобряване на инвестиционен проект, 

издаване на разрешение за строителство,  възлагане и извършване на строително-

монтажни работи, надзор и други трудно могат да се изпълнят в една бюджетна година. 

Съгласно Закона за публичните финанси обектите, финансирани с целева субсидия 

за капиталови разходи се определят по решение на общинския съвет. В компетенцията на 

общинския съвет е да определи значимите за общината обекти на социалната и техническа 

инфраструктура и годишната задача за тяхното изпълнение, а не конкретните разходи за 

строително-монтажни работи, надзор и други преки разходи за изпълнение на 



строителството. След като общинският съвет е взел едно инвестиционно решение, 

абсолютно недопустимо е в следваща бюджетна година този започнат, но незавършен 

обект да отпадне от инвестиционната програмата на общината.  

В наименования на обектите неправилно се прави описание по кой параграф или 

подпараграф ще се отразят разходите, какви дейности ще се извършат, от кой източник се 

финансират и друга информация, което е недопустимо. Информацията  следва да се 

отразява ясно и да съдържа само наименование на обекта и  участъци/етапи, ако има 

такива, тъй като при експорт към MS Excel, системата  визуализира обекта в разчета за 

финансиране на капиталовите разходи, точно с тези параметри, отразява го по съответния 

параграф или подпараграф от ЕБК, с данни за наименованието и местонахождението, така 

както са отразени в съответните обособени за целта места в модула.  

Неправилно няколко обекта са отразяват на една позиция – като един обект, поради 

което  не може да се извърши проверка  за наличие на двойно финансиране. Независимо 

от източника на финансиране всеки обект следва да е отразен с ясни параметри, 

включително с  данни за натуралните показатели. 

В срока за представяне на отчета за финансиране на капиталовите разходи за месец 

май на 2021 г. е необходимо да бъдат отстранени посочените грешки. При констатирани 

след този срок неясни параметри за обекти, на които се извършва основен ремонт или се 

изграждат, ще бъде възложено извършването на финансова инспекция в общините, в 

съответствие с разпоредбите на Закона за държавната финансова инспекция. Обръщаме 

внимание и на разпоредбата на чл. 52 от ЗДБРБ за 2021 г., съгласно която разчетите за 

финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския 

съвет, се публикуват на интернет страниците на общините. Редът за публикуване на 

информацията е посочен в писма ФО-1/2021 г. и  ФО-11/2021 г. на Министерството на 

финансите.  

Напомняме, че министърът на финансите може да ограничи или преустанови 

предоставянето на полагаемата целева субсидия за капиталови разходи  при нарушение на 

бюджетната дисциплина. 
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