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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

 

 

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н КМЕТ, 

 

В Министерството на финансите периодично през 2022 г. беше предоставяна 

информация  от министерствата и Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) за предоставените допълнителни трансфери/безлихвени заеми за 

2022 г. на общините за изграждане, реконструкция и основен ремонт на инфраструктурни 

обекти и за придобиване на дълготрайни материални активи.  

Получените данни бяха съпоставени с данните на общините, отразени по отчетите за 

финансиране на капиталови разходи за 2022 г., и се установи, че в множество случаи има 

несъответствие между данните на общините и тези на министерствата и ПУДООС.  

В тази връзка Ви уведомяваме, че е необходимо в модул „Капиталови разходи и текущи 

ремонти“ на Информационната система за общините, данните да се отразяват своевременно, 

като годишните задачи на строителните обекти/активи, с източник на финансиране 

трансфер/безлихвен заем трябва да съответстват на фактически получения 

трансфер/безлихвен заем към съответния период. При констатиране на разлики между 

информацията от министерствата и ПУДООС и отчетите за финансиране на капиталови 

разходи на общините, същите ще бъдат връщани за уточняване и корекция. 

Освен горното, обръщаме внимание и на неправилното отразяване на информацията за 

капиталови разходи в модула на ИСО. В множество случаи липсват данни за натурални 

показатели за обектите/активите. В наименованията на обектите данните не са ясни. Въведена 

е като един обект информация за множество улици, пътища и други обекти, което води до 

невъзможност за проследяване на разходите за всеки отделен обект. В наименованията на 

обектите се въвежда излишна информация за наименования на проекти и програми, 

финансирани със средства от ЕС, а липсва информация какъв е конкретния обект/актив. В 

редица случаи, в наименованията е записано „благоустрояване“, „модернизация“, което е 

неправилно, тъй като не може да се установи вида на разхода, според Единната бюджетна 

класификация.  

Отново напомняме, че всяко неспазване на указания на Министерството на финансите 

се счита за нарушение на бюджетната дисциплина по смисъла на § 2 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичните финанси. 
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