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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ 

 

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н КМЕТ, 

Във връзка с Вашето искане за трансформиране на целева субсидия за капиталови 

разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на 

основание чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г., и допълнително представената от общината информация 

относно провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане 

изпълнението на обектите, предложени за финансиране с трансформирана целева субсидия, 

Ви уведомяваме следното: 

В резултат на извършен анализ на усвояването на трансформирана целева субсидия за 

капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи 

ремонти беше установено, че в много от общините не се предприемат навременни действия за 

провеждане на процедурите по ЗОП, с което се забавя и стартирането на дейностите по 

извършване на спешните и неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична врежа 

и на сгради, публична общинска собственост. 

В тази връзка предложението Ви за трансформация на този етап не е одобрено, и ще 

бъде разгледано след предприемане от Ваша страна на необходимите действия за провеждане 

на процедура по ЗОП, като следва да ни информирате своевременно за наличие на обявена 

процедура, вида на процедурата и основанието, 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. 

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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