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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

     ДО 

     КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ 

       

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н КМЕТ, 

Във връзка с Вашето искане на основание чл. 55 от Закона за държавния бюджет на 

Република България (ЗДБРБ) за 2022 г. за трансформиране на целевата субсидия за капиталови 

разходи, определена с чл. 51 от закона,  Ви уведомяваме следното: 

Съгласно  чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2022 г. целевата субсидия за капиталови разходи по 

чл. 51 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за 

извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, 

публична общинска собственост по механизъм, определен с постановлението за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 година. 

Допустимите дейности, които могат да се финансират със средствата от целевия 

трансфер за текущ ремонт на общински пътища и на улична мрежа, определени с чл. 45, ал. 2  

от ПМС № 31/2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ, са за неотложни текущи 

ремонти, чрез изкърпване на дупки, отстраняване на единични повреди и на единични 

разрушения на обектите. Съгласно чл. 45, ал. 5 от постановлението неправомерно 

усвоените средства се възстановяват по централния бюджет или се прихващат по реда на 

чл. 106 от Закона за публичните финанси след констатации за неправомерно усвояване на 

средствата от органите, определени с ал. 4 на чл. 45.  

В наше писмо № ФО-3/2022 г. е посочено, че решението на министъра на финансите за 

отказ или за трансформиране на средствата ще е по законосъобразност на база данните в 

получените документи към искането за трансформация. Съгласно представената информация, 

както и от допълнително изискана в оперативен порядък, няма категорична яснота дали 

исканата трансформация на средствата е за финансиране на  дейностите, определени с чл. 45, 

ал. 2 от ПМС № 31/2022 г.  

Във връзка с горното е необходимо допълнително да извършите проверка и анализ на 

дейностите, които ще се извършват на обектите, предложени за финансиране и в случай, че не 

отговарят на условията на чл. 45, ал. 2 от ПМС № 31/2022 г. следва да изпратите нова справка 

в срок до 09.06.2022 г., в която съответните обекти да са изключени.  

Също така е необходимо да ни представите допълнително следната информация по 

Закона за обществени поръчки: има ли обявена процедура; вид на процедурата и основание; 

дата на обявяване на процедурата; приключена или не е приключена; обжалва ли се или не; 

сключен ли е договор и ако е сключен се посочва номера на договора, дата и срок за 

изпълнение. 

Следва да се има предвид, че определеното с чл. 45, ал. 2 на ПМС 31/2022 г. изискване 

за допустимост на дейностите, които могат да се финансират с трансформирана целева 

субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г., е с оглед спазване 



на унифицирано  прилагане на нормативната уредба в областта на строителството. Целта е 

минимизиране на рисковете за финансиране на разходи за извършване на незаконно 

строителство със средства от държавния бюджет, както и постигане на по-голяма ефективност 

и ефикасност при разходване на публични средства. 

Така например дейности, свързани с премахване на съществуваща асфалтова настилка 

и замяната й с нова, не са включени в допустимите дейности за финансиране по реда на ПМС 

№ 31/2022 г., тъй като със замяна на асфалтовата настилка се възстановява експлоатационната 

годност на обектите, удължава се срокът на тяхната експлоатация, а не се извършват дейности 

за поддържане на тяхната изправност. С ограничителния режим се цели да се преодолее 

негативна практика и да се спазват изискванията за издаване на разрешение за строеж, когато 

има необходимост от извършване на основни ремонти на обектите. 

Съгласно Единната бюджетна класификация, ежегодно утвърждавана от министъра на 

финансите, разходите за текущи ремонти се класифицират в издръжка на дейността и не се 

капитализират, в съответствие с методологията за отчетността.  С извършените разходи за 

финансиране на основните ремонти, на строителните обекти се възстановява и начислената 

амортизация. 

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.  

Експертите от Министерството на финансите, отговорници за капиталови разходи по 

общини са на разположение за оказване на съдействие в оперативен план. 
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