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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

 

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н КМЕТ 

На основание чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от Закона за държавния бюджет на Република България 

(ЗДБРБ) за 2022 г., чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1, ал. 1, 

т. 1 на Постановление № 229 на Министерския съвет от 29.07.2022 г. (постановлението) за 

одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., 

Министерството на финансите извършва промяна в размера на основните бюджетни 

взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2022 г., в т.ч. увеличава 

бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и увеличава целевата субсидия за 

капиталови разходи (§§ 31-13), съгласно  приложението. 

Промяната следва да се отрази по бюджета на общината по съответните функции, 

дейности, параграфи и подпараграфи, в съответствие с одобреното от общинския съвет  

разпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи по обекти на 

строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни 

активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания 

по заеми за капиталови разходи. До разпределението на средствата за капиталови разходи  от 

общинския съвет,   същите се отразяват по бюджета на общината като резерв за непредвидени 

и неотложни разходи, вкл. и  в ИСО – модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“. 

В съответствие с отразените по бюджета на общината капиталови разходи по решение 

на общинския съвет, средствата от целевия трансфер се отразяват по Разчета за финансиране 

на капиталовите разходи на общината за 2022 г. – в уточнения план на целевата субсидия за 

капиталови разходи.  

Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от постановлението, допълнителните трансфери  

се предоставят на общините от централния бюджет като целева субсидия за капиталови 



разходи, въз основа на заявки на общините, при условията и реда, определени от министъра 

на финансите по чл. 53 от ЗДБРБ  за 2022 г. 

Заявките за зареждане на лимит от целева субсидия за капиталови разходи се изготвят 

и изпращат по реда, определен с писмо ФО-3/25.03.2022 г. относно съставянето и 

изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от ЕС за 2022 година.  

Приложение: съгласно текста. 
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