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ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

          КОПИЕ:  

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА  

           ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С оглед осигуряване на публичност и прозрачност на изразходваните средства във 

връзка с дейностите по оказване на незабавна хуманитарна помощ на живеещите в Украйна 

български граждани и българи с украинско гражданство, включително при необходимост от 

евакуация, за предоставяне на хуманитарна помощ за Украйна, както и за извършване на 

разходи за справяне с последствията от военните действия срещу Украйна е необходимо да 

представяте отчетна информация за извършените разходи и източниците за тяхното 

финансиране. 

Информацията, изготвена съгласно приложения макет, се представя чрез 

Информационната система на общините в сроковете за изготвяне и представяне на месечните 

отчети за касовото изпълнение на бюджетите на общините, на сметките за средства от 

Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.03.2022 г., 30.06.2022 г., 

30.09.2022 г. и 31.12.2022 г., по реда на т. 6 от указание ФО № 1/03.02.2022 г. на министъра на 

финансите, като прикачен файл към месечния отчет за касовото изпълнение на бюджета на 

общината, като за целта се избира предвиденият вид на файл „Разходи за Украйна за 2022 г.“.  

Информацията се представя с натрупване от 1 януари 2022 г., съгласно приложения 

макет, като наименованието на файла следва да бъде UkraineExp_202X_Mnt_Mun.xls, където 

Mun е кодът на общината по Единната бюджетна класификация, а 202X и Mnt са годината и 

месецът, към които се изготвя справката (03, 06, 09 и 12). В случай, че общината в края на 

отчетния период няма извършени такива разходи, задължително се представя файл с нулеви 

данни. 

Разходите във връзка с дейности по оказване на незабавна хуманитарна помощ на 

живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство, включително 

при необходимост от евакуация, за предоставяне на хуманитарна помощ за Украйна, както и 

за извършване на разходи за справяне с последствията от военните действия срещу Украйна, 

се отчитат съгласно функционалното им предназначение. Промените по бюджетите на 

общините се извършват при спазване разпоредбите на чл. 124, ал. 1 и 2 и чл. 125, ал. 1, т. 2 от 

Закона за публичните финанси. 

Представената от Вас отчетна информация следва да бъде публикувана и на интернет 



страницата на общината в срок до края на месеца, следващ отчетния период, при спазване на 

изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.  

 

 

Приложение: Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с 

последствията във връзка с военните действия в Украйна. 
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