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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

     ДО 

     КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ 

      

    

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО/Г-Н КМЕТ, 

 

При извършена проверка за усвояване на средствата от трансфер, предоставен през 

2020 г. по бюджета на общината на основание чл. 87 от Закона за държавния бюджет на 

Република България (ЗДБРБ) за 2020 г., беше установено, че средствата не са усвоени в пълен 

размер, поради което Ви уведомяваме следното: 

Разпоредбата на чл. 129 от Закона за публичните финанси гласи (ЗПФ), че постъпилите 

по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата 

бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като 

при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на 

разплащанията, но не по-късно от 20 декември, ако със закона за държавния бюджет или с акт 

на Министерския съвет не е определено друго. 

Съгласно чл. 45, ал. 4 от Постановление № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2021 г. неусвоените към 31.12.2020г. средства 

по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили по реда на чл. 

87 от ЗДБРБ за 2020 г., се разходват за финансиране на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и на улична мрежа през 2021 г. съгласно решения на общинските съвети от 

2020 г., а за приключилите ремонти – по решения от 2021 г. 

За неусвоените към 31.12.2021 г. средства от предоставени трансфери по реда на чл. 87 

от ЗДБРБ за 2020 г. в действаща нормативна уредба няма предвиден ред за усвояването им 

през 2022 г., поради което в срок до 20.04.2022 г  средствата по приложения списък следва да 



бъдат възстановени по сметка на централния бюджет в БНБ с IBAN BG50 BNBG 9661 3000 

1482 28 - „Възстановени трансфери за ЦБ”, BIC код BNBGBGSD.  За възстановените средства 

информацията следва да се отрази в Информационната система за общините – модул 

„Капиталови разходи и текущи ремонти“. 

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор, кметът на общината носи отговорност за финансовото 

управление и контрол и спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово 

управление и прозрачност. На основание чл. 107 и § 2 от допълнителните разпоредби на ЗПФ, 

могат да се предприемат действия от министъра на финансите за преустановяване на 

трансфера на определените с годишния закон за държавния бюджет субсидии. 

Приложение: съгласно текста. 
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