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І. ОБЩА ЧАСТ
Настоящите указания се издават на основание на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2009 г. и Постановление № 27 на Министерския съвет от 9 февруари
2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.
1.

Ежемесечните заявки за лимити за плащания се представят от ДФ „Земеделие”,

съгласно Приложение № 1, в Министерството на финансите (МФ), дирекция “Финанси на
реалния сектор”на хартиен носител и по електронна поща на адреси: v.daneva@minfin.bg и
d.stoykova@minfin.bg в срок до 20-то число на предходния месец.
2.

До 20-то число на предходния месец ДФ „Земеделие” представя в МФ,

дирекция “ Финанси на реалния сектор” на хартиен носител и по електронна поща на
адреси:

v.daneva@minfin.bg

и

d.stoykova@minfin.bg

и

актуализирана

прогноза

за

постъпленията и плащанията за следващите два месеца след месеца, за който се отнася
заявката за плащания, съгласно Приложение № 1. (Пример: прави се заявка за плащания за
месец април 2009 г. и актуализирана прогноза за постъпленията и плащанията за месеците
май и юни 2009 г.).
3.

При залагането на ежемесечните лимити за плащания, МФ резервира средства за

централизирано разплащане на осигурителните вноски, на база заявения трансфер за поети
осигурителни вноски.
4. Ръководителят на ДФ „Земеделие” управлява и контролира изпълнението на
настоящите указания, в съответствие с утвърдения бюджет на ДФ „Земеделие” и
разпределението на бюджетните разходи при спазване на ограниченията по чл. 17 от ЗДБРБ
за 2009 г., като носи отговорност за законосъобразността на исканите лимити за плащане и
разходването на средствата.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЖЕМЕСЕЧНИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ЛИМИТИ ЗА
ПЛАЩАНИЯ
1.

Нелихвените

разходи

субсидиите/трансферите

(без

разходите

по

т. 3

от

този

раздел),

както

и

на ДФ „Земеделие”, подлежащи на лимитиране чрез единната

сметка по реда на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се
определят при спазване на ограничението от 90 на сто на годишна база.
2. В месечния лимит на нелихвените разходи, подлежащи на лимитиране чрез единната
сметка, не следва да се включват разходите, които се извършват директно от валутни сметки,
но следва да се имат предвид при процентното ограничение от 90 на сто за т. 1, освен ако не
попадат в изключенията на т. 3 от този раздел.
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3.

Процентните

ограничения

по

т. 1

не

се

прилагат

при

следните

видове

разходи/трансфери и плащания:
− Разходите, които се извършват за сметка на постъпили средства от дарения,
международни програми и споразумения и други безвъзмездно получени
средства, включително и неусвоени такива средства от предходни години;
− Възстановяване на надвнесени приходи;
− За плащания по операции със средства на разпореждане, чужди средства и
други операции по финансирането;
− За всички останали случаи, за които в Закона за държавния бюджет на
Република България за 2009 г. или в друг нормативен акт не са предвидени
ограничения.
4. При непредвидени случаи и извънредни събития, ДФ „Земеделие” може да предложи
завишаване на съответния месечен лимит за извършване на инцидентно възникнали
неотложни плащания, като представи следната информация:
− Причините за искането на допълнителен лимит и вида на разхода (параграфа);
− Причините за невключване на разхода при първоначално заявения лимит за
разход за съответния месец.
5. Предложението за допълнителен лимит се подава с отделна справка, придружена с
обяснителна записка, отговаряща на изискванията по т. 4.
6. В отделна справка ДФ „Земеделие” представя ежемесечна заявка за разходи и
актуализирана прогноза за следващите два месеца за разходите, планирани по централния
бюджет, ако има такива.
7. При разработване на предложение за лимит за плащане следва да се има предвид
неусвоеният лимит на разход от предходния период, чиито размер трябва да бъде
компенсиран/приспаднат с новото предложение.
8. На 2 декември 2009 г. ДФ „Земеделие” представя в Министерството на финансите
актуализирана заявка за лимит на плащанията за месец декември 2009 г. (Приложение № 1) и
декларация (Приложение№ 2). В актуализираната заявка за лимит следва да се съобрази
следното:
− Изчистване на подлежащи за изчистване дебитни и кредитни обороти по
банковите сметки до 30.11.2009 г.;
− Приспадане на неусвоения, но отпуснат лимит за плащания към 30.11.2009 г.
9. ДФ „Земеделие” следва регулярно да анализират дебитните и кредитните си обороти
по съответните сметки, по които се залага лимит за плащания от МФ и да предприемат
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необходимите действия за изчистването им към датата на подаване на заявката за
ежемесечен лимит за плащания.

ІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1: Заявка за ежемесечен лимит за плащания и актуализирана
прогноза за следващите два месеца;
Приложение № 2: Декларация от ръководителя на ДФ „Земеделие”.

М И Н И С Т Ъ Р:
(ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ)
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