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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

     КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

 

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н КМЕТ, 

Напомняме Ви, че заявките за зареждане на лимит от целева субсидия за капиталови 

разходи се изпращат в Министерството на финансите чрез модул „Капиталови разходи и 

текущи ремонти“ на ИСО до 25-число на месеца, предхождащ месеца, за който общината е 

заявила зареждане на лимит в СЕБРА. В тази връзка обръщаме внимание, че  

Министерството на финансите ще зареди последен лимит  от целева субсидия за 

капиталови разходи до 5-ти декември 2022 г.  

В случай, че за обектите, за които се заявява лимит общината все още не е сключила 

договор по Закона за обществените поръчки и обекта няма да се изпълнява през 2022 г., то в  

заявката за м. декември в к. 9 се посочва, че средствата ще се използват за същата цел през 

2023 г., а в колона 10 се посочва, че средствата ще бъдат наредени по сметка на общината. В 

случаите, в които е внесено предложение до общинския съвет за извършване на компенсирани 

промени между разходите за обектите, предвидени за финансиране с целева субсидия за 

капиталови разходи, но все още няма решение на общинския съвет, в модула се посочва, че е 

по докладна записка до общинския съвет. 

При анализ на данните от отчетите за финансиране на капиталовите разходи за м. 

октомври 2022 г. се установи, че има значителен брой общини, които все още нямат 

разпределение на допълнителната целева субсидия за капиталови разходи по обекти, за която 

Министерството на финансите с писмо № ФО-46 от 11.08.2022 г. извърши увеличение на 

бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.  

Информираме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл. 94, ал. 3, т. 6 и чл. 124, ал. 3 от 

Закона за публичните финанси, Министерството на финансите няма да зарежда лимит от 

целева субсидия за капиталови разходи, която не е разпределена по обекти с решение на 

общинския съвет, тъй като няма нормативно основание за това. Съгласно разпоредбата 

на чл. 1, ал. 2 от Постановление № 229 на Министерския съвет от 29 юли 2022 г. за одобряване 

на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. допълнителната целева 

субсидия за капиталови разходи се предоставя на общините въз основа на заявки, при 

условията и по реда, определени от министъра на финансите по чл. 53 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г. 
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