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ДО
ОБЩИНИТЕ

Относно:

Констатирани пропуски и неточности на общините при отразяване на
обстоятелствата по дълга в Регистъра общински дълг (РОД)

В Министерството на финансите бе извършена проверка от оторизираните лица, на
данните за поетите дългове на общините в информационната система „Регистър общински
дълг”. В резултат на извършената проверка са констатирани неточности и отправяме
препоръки както следва:
1. Наличие на неотразени дългове в РОД.
2. Използване на различни начини от общините при регистриране в РОД на
отделни елементи на дълга, в частност некоректното отразяване на безлихвените заеми,
предоставени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС) и безлихвените заеми по реда на Постановление № 40 на MС от
12.03.2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините
от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната
предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и
селските райони в Република България (САПАРД) и за възстановяването им.
Напомняме, че при регистрирането на безлихвени заеми от ПУДООС в падащото
меню на полето „Вид на кредита” се избира „Договор за общински заеми”, а в полето „Вид
на кредитора” се посочва „Други”. При регистрирането на безлихвени заеми за
финансиране на проекти по програма САПАРД в падащото меню на полето „Вид на
кредита” се избира „Безлихвени заеми от ЦБ за финансиране на програми от ЕС”, а в
полето „Вид на кредитора” се посочва „Правителство”.
3. При отразяване в РОД на финансовия лизинг над две години в полетата
„Планирани усвоявания” и „Усвоявания” се отразява цялата стойност на придобитите под
формата на такъв финансов лизинг дълготрайни активи, намалена с разходите за лихви.
Изплащането на лизинговите вноски се отразява в полетата „Планирани плащания” и
„Плащания”, съгласно погасителния план. Този ред се прилага и за отразяването на
търговските кредити над две години.
4. Необходимо е, след отразяване на извършено месечно плащане по конкретен
дълг, когато дадено планирано плащане е приключило, задължително да се поставя отметка
в чек бутона „
”.
5. В случай, че съответния дълг е погасен изцяло и по него няма движение, се
използва бутона „Приключване”. Приключването на дълг е съзнателно и необратимо
действие от страна на оторизираните за работа с РОД лица и се извършва единствено и
само в случай, че този дълг наистина е погасен.
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6. Напомняме, че при вписването на общинска гаранция в РОД е необходимо да се
спазват разпоредбите на глава VI „Общински гаранции” от Закона за общинския дълг
(ЗОД), където ясно е регламентиран смисъла на общинските гаранции и процедурата по
издаването им.
В тази връзка обръщаме внимание, че реда, начина и сроковете за отчитане и
предоставяне на информацията за общинския дълг са регламентирани в разпоредбите на
Наредба № Н-19/15.12.2006 г. (ДВ бр. 106/27.12.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 19/22.02.2008 г.),
издадена на основание чл.55, ал.2 от ЗОД, както и в приетите на основание § 4 от
Преходните и заключителните разпоредби на същата наредба указания за нейното
прилагане, публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите (Раздел
„Публични разходи” – „Финанси на общините”- „Централен регистър общински дълг”).
Обръщаме внимание, че отразената информация по дълговете в РОД
задължително трябва да кореспондира с операциите в касовите отчети и оборотните
ведомости на общините към съответния отчетен период.
Във връзка с гореизложеното и предвид необходимостта от поддържане на
актуална информация в РОД, всички общини, в срок до 07.06.2011 год., следва да проверят
въведените от тях данни и да отстранят констатирани несъответствия и пропуски. Освен
това, напомняме, че данните в РОД следва да се въвеждат и поддържат текущо, в
съответствие с разпоредбите на Наредба № Н-19/15.12.2006 година.
Отбелязваме, че вписването на обстоятелства по дълга в РОД се извършва от
оправомощените и оторизирани за това лица в отделните общини, поради което
отговорността за коректността на данните в регистъра се поема изцяло от тях. В тази
връзка препоръчваме контрола върху подаваната информация да бъде осъществяван
текущо, както от оторизираните за тази цел лица, така и от ръководни длъжностни лица,
ангажирани с управлението на общинския дълг на съответната община.
В заключение, следва да бъде отчетен и факта, че РОД е публичен регистър (чл.52
от ЗОД), което налага вписването на навременна, коректна и достоверна информация в
него от всички общини, при стриктно спазване на изискванията, регламентирани в Закона
за общинския дълг, в Наредба № Н-19/15.12.2006 г. и указанията за нейното прилагане,
както и в чл. 11, ал. 4 от Закона за общинските бюджети.
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