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ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

           

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С писмо ФО № 77/20.10.2021 г. бюджетните взаимоотношения на общините бяха 

променени на основание чл. 1, ал. 1 от Постановление № 326/12.10.2021 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общините, включително за местни дейности, за 

2021 г. (ПМС 326/12.10.2021 г.) в общ размер до 100,0 млн. лв. 

Обръщаме внимание, че изпълнението на мерките за изплащане на действително 

извършени разходи във връзка с COVID-19 не следва да води до формиране на устойчиви 

ангажименти и политики както за сметка на бюджета на общината, така и за сметка на 

държавния бюджет, като например политики по доходите и други.  

Считаме, че кметът на общината не следва да допуска двойно финансиране на 

разходи за дейности, финансирани от други източници или финансови инструменти на 

Европейския съюз или други донорски програми.  

Предоставянето на средствата за реализиране на мерките за профилактика и 

превенция на COVID-19 в полза на лица - небюджетни организации, се извършва само ако 

са спазени изискванията, касаещи съответствието със законодателството в областта на 

държавните помощи, указано с разпоредбите на чл. 21, ал. 2-4 от Закона за публичните 

финанси.  

На основание чл. 3 от ПМС 326/12.10.2021 г. общините представят отчетна 

информация за изразходваните средства, като информацията се изготвя съгласно 

приложения макет и се представя чрез Информационната система на общините в срока за 

изготвяне и представяне на ежемесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на 

общините, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства 

към 31.12.2021 г., в срока по т. 6 от указание ФО № 8/05.02.2021 г. на министъра на 

финансите. Информацията се представя като прикачен файл към месечния отчет за 

касовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2021 г., като за целта се избира 

предвиденият вид на файл „ПМС 326 от 2021 г.“. Наименованието на файла следва да бъде 

PMS326_2021_Mun, където Mun е кодът по ЕБК на общината.  

В случай, че общината към 31.12.2021 г. няма извършени разходи, финансирани със 

средства, предоставени на общината с писмо ФО № 77/20.10.2021 г., задължително се 

представя файл с нулеви данни. 

Отчетените разходи, отразени в „други мерки“ задължително се описват в 

предвиденото текстово поле на работния лист, като се дава информация за характера и 

направлението на разходите.   



Всички разходи във връзка с COVID-19, извън обхвата на тези по                                

ПМС № 326/12.10.2021 г. се отчитат по реда на ФО № 8/05.02.2021 г. на министъра на 

финансите.  

В допълнение обръщаме внимание, че във връзка с въведената от 2021 г. с чл. 103 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и писмо на Министерство на 

финансите изх. № 91-00-489 от 30.12.2020 г. промяна в начина на изплащане на разходите 

за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на 

приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за 

ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), е необходимо да представите в дирекция 

„Финанси на общините“ по ел. поща на съответния отговорник на общината в срок до 

29.10.2021 г. следната информация за: 

- 1. очакваното превишение на определената съгласно чл. 27, ал. 1, т. 4 от ПМС                    

№ 408/2020 г. сума, в случай, че се очаква недостиг на одобрените средства за 2021 г.; 

 

- 2. прогнозния размер на разходите за картови плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ за     

2022 г. Всяка община следва да прецени очаквания темп на развитие на картовите 

плащания (вкл. планирани промени в броя на инсталираните терминални устройства 

ПОС) като за остойностяването на прогнозата се прилагат цените от съществуващите 

тарифни позиции, определени в договорите между Министерството на финансите и 

банките по чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси (вж. т. 24 и т. 25 от указание 

на МФ ДДС № 01/15.01.2021 г.). 

 

 

Приложение: Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерския съвет от       

2021 г. – в електронен формат. 
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