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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА 

…………………………… 
 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ, 
 

На основание чл. 51, ал. 2 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във 

връзка с чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г. и 

Решение №……… от …………. на Общинския съвет, в отговор на Ваше писмо 

№…………..……. от……………г., и допълнително предоставена от Вас информация в 

съответствие с изискванията по раздел VIII, т. 1 от указанията ни с писмо № ФО-1/2021 г., 

Министерството на финансите извършва промяна на размера на средствата от целева 

субсидия за капиталови разходи, определен с чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., както следва: 

В рамките на основните бюджетни взаимоотношения с централния  

бюджет трансформира сумата от                    ..…………….лв.  

като: 

Намалява: целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) с  …………… лв. 

Увеличава: трансфери за други целеви разходи (§ 31-18) с            …………….. лв. 

Със средствата от целевия трансфер по § 31-18 могат да се финансират разходи на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти, съгласно решението на Общинския 

съвет и приложената справка към Вашето искане.  

Съгласно чл. 56 от ЗПФ бюджетните взаимоотношения се считат за изменени от 

датата на настоящото писмо, без да е необходимо решение на общинския съвет. Промяната 

следва да се отрази по бюджета на общината, като в съответната дейност се увеличат по план 

разходите по § 10-30 „текущ ремонт“ и се намали резерва по § 00-98 „Резерв за непредвидени 

и неотложни разходи“ от ЕБК или плана за капиталовите разходи. Намалението се отразява в 

разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. с източник целева субсидия за 

капиталови разходи или в резерва в модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ на 

Информационната система за общините (ИСО). 

В съответствие с отразените по бюджета на общината разходи, средствата от целевия 

трансфер се отразяват по Справката за разходите по § 10-30 „Текущ ремонт“, финансирани 



 

със средства от трансфери от централния бюджет за извършване на текущи ремонти на 

общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, която 

следва да представите в Министерството на финансите по реда и в сроковете за изготвяне и 

представяне на тримесечните отчети за касовото изпълнение, на оборотните ведомости и на 

друга отчетна информация. В модула на ИСО, като източник на финансиране на обектите, се 

посочва номера на настоящото корекционно писмо. Данните за обектите се въвеждат с ясни 

параметри и натурални показатели. Неспазване на указанието за отразяване на информацията 

в модула е нарушение на бюджетната дисциплина.  

В тази връзка обръщаме внимание, че всяко отклоняване на средства от целта, за която 

са предназначени, е възможен индикатор за неправилно планиране и разпределение на 

целевата субсидия за капиталови разходи, както и за наличие на риск за заобикаляне 

разпоредбите на Закона за устройство на територията и свързаната с него нормативна уредба 

в областта на строителството и на Закона за обществените поръчки.  

При констатирани нарушения ще бъде възложено извършване на финансови 

инспекции във връзка с усвояването на трансформираните средства, спазването на 

разпоредбите на Закона за устройство на територията и свързаната с него нормативна уредба 

в областта на строителството, както и на указанията на министъра на финансите                        

ФО № 1/18.01.2021 г. относно реда и условията за приложението на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР:            /П/ 

ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ 

 

 

 


