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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА 

 

…………………………… 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ, 

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните Финанси (ЗПФ), в 

изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 403 на Министерския съвет от 25.11.2021 г. 

(постановлението) за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г., 

Министерството на финансите извършва промяна в размера на бюджетното взаимоотношение 

на общината с централния бюджет за 2021 г., както следва: 

 

Увеличава бюджетното 

взаимоотношение с ЦБ с/със                   . . . . . . . . . . .  лв. 

в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи 

от централния бюджет (§§ 31-18) с/със                . . . . . . . . . . .  лв. 

 

Със средствата от целевия трансфер могат да се финансират само разходи за обектите и 

за дейностите, определени с чл. 1, ал. 1 на постановлението за Вашата община.  

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

на настоящото писмо, без да е необходимо решение на общинския съвет. На основание чл. 124, 

ал. 4 от ЗПФ, във връзка с чл. 1 и § 4 от заключителните разпоредби на постановлението, кметът 

на общината следва да извърши промяна в увеличение  на разходите по бюджета на общината, 

като отрази средствата от целевия трансфер по съответната функция, параграф и подпараграф, 

съгласно  Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021 г.  

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

трансфер се отразяват по Разчета за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2021 

г. – в уточнения план на предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет 

и/или по справката към 31.12.2021 г. 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 други инфраструктурни обекти, чиято форма и съдържание е 

определена по реда на чл. 133 от ЗПФ. В Информационната система за общините - модул 

„Капиталови разходи и текущи ремонти“, като източник на финансиране на обектите се посочва 

ПМС № 403 от 2021 г.  

В срок до 10.12.2021 г., общините с одобрени трансфери за финансиране на разходи за 

ремонти представят в Министерството на финансите писмена информация за размера на 

средствата, с които ще финансират разходи за извършване на текущи ремонти. 
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