МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ДИРЕКЦИЯ
“ДЪРЖАВНО СЪКРОВИЩЕ”

Д Д С № 05/ 01.02.2008
ДО
МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА
СМЕТНАТА ПАЛАТА

О т н о с н о:Допълнение към ДДС №02/10.01.2008 г., относно информация
за усвояването на средствата по открити акредитиви през
2007 г.
1. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК), в системата на
които са открити акредитиви през 2007 г., изготвят обобщена справка за усвояването
по тях съгласно Приложения №№ 1 и 2 и представят до 10-то число на всеки месец в
Министерството на финансите (МФ), дирекция “Държавно съкровище” и по e-mail:
s.gerasimova@minfin.bg.
2. Приложение №1 се изготвя еднократно.
3. Приложение №2 се изготвя и представя ежемесечно с срока по т.1. Данните
се попълват в лева (без стотинки) и в к.2 са с натрупване от началото на годината.
4. Кодът по ЕБК е със следния разряд: първите две цифри са код на ПРБК по
ЕБК 2008 г., а последните две са числата 66.
5. Формите на справката за усвояването на средствата по открити акредитиви
(Приложения № № 1 и 2) ще бъдат изпратени на съответните адресати – ПРБК
само по e-mail от дирекция “Държавно съкровище” и ще бъдат на разположение на
Интернет страницата на МФ: http: //www.minfin.bg: (Бюджет->Методология>Методология на отчетността).
6. Извън информацията по т.1 ПРБК писмено уведомяват за неусвоените
средства по открити акредитиви до края на 2006 г. с приложена обяснителна записка.
Тази информация не се включва в информацията по Приложения № № 1 и 2.
Обръщаме Ви внимание, че не се допускат промени във файловите формати и в
реквизитите на формите (Приложения № № 1 и 2). Променени и неправилно попълнени
форми няма да бъдат приемани.
П р и л о ж е н и е : съгласно текста.
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