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ОТНОСНО: разпределение и отчитането на субсидиите от централния бюджет  
  на юридическите лица с нестопанска цел, посочени в т.1 до 23 от  
  Приложение № 4 към чл.9, ал.1 от Закона за държавния бюджет на  
  Република България за 2009г. 
 

 

I. Разпределение на утвърдената субсидия със Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2009г. 

Юридическите лица с нестопанска цел, които през 2009г. получават субсидия от 
централния бюджет, следва в срок до 23 март 2009г. да представят в Министерството на 
финансите информация за разпределението на субсидията в т.ч. по месеци и по 
направления на субсидията, така както са утвърдени с Постановление №27 за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009г. /Обн. ДВ., бр. 13 
от 2009г./ 
 
II.Изготвяне и представяне на отчетите за изразходването на субсидията 
предоставена от държавния бюджет за 2009г.  

С оглед подобряване на отчетността и прозрачността при изразходването на 
субсидията, от централния бюджет, препоръчваме на организациите с нестопанска цел, 
които получават субсидии съгласно приложение № 4 към чл.9, ал.1 /от т.1 до т.23/ от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г., /обн.ДВ, бр.110 от 
2008г./, да представят в дирекция „Държавни разходи” на Министерството на финансите 
и на Сметната палата тримесечен отчет за изпълнението на получената от централния 
бюджет субсидия, съгласно утвърденото й предназначение с Постановление № 27 на 
Министерския съвет от 2009г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2009г. /Обн., ДВ. бр. 13 от 2009г./ 

В тази връзка отчетът на субсидията следва да бъде изготвен и представен в срок 
до 15 число на месеца, следващ края на съответното тримесечие.  

Следва да се има предвид, че юридическите лица с нестопанска цел имат 
задължение да представят в Министерството на финансите и Сметната палата касови 
отчети, включващи формите: „Наличности”(НАЛ-3), „Отчет за касовото изпълнение на 
бюджета”(Б-3), както и Приложение №1 и №2 от настоящите указания.  

 



Отчетът за касовото изпълнение на предоставената субсидия за съответния 
период се изготвя по форма съгласно Приложение № 1 и се придружава с доклад 
съгласно Приложение № 2: 

 
I. Отчетът за касовото изпълнение /Приложение № 1/, представя информация 

за разходването на планираните с постановлението по направления бюджетни средства. 
Отчетът за касовото изпълнение следва да отразява направените разходи през отчетния 
период.  

Таблицата следва да съдържа следната информация: 
1.Наименование на направленията на разхода – в тази колона се вписват 

наименованията на отделните разходни пера, които описват предназначението на 
субсидията, утвърдена съгласно Постановление № 27 на Министерския съвет от 2009г. 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009г.; 

2. Общо субсидия за 2009г. – в тази колона се вписват сумите по съответните 
направления, посочени съгласно т.1 за 2009г.; 

3. Разходи за отчетния период – в тази графа се вписват всички касови разходи за 
съответното тримесечие; 

4. Разходи с натрупване - в тази графа се вписват всички касови разходи към 
съответния период с натрупване от началото на годината и съответстващи на разходите 
по т.2. 

 
ІI. Докладът  /Приложение №2/ трябва да съдържа:  
1. Извършени дейности – посочват се основните дейности извършени за отчетния 

период; 
2. Постигнати резултати – отразяват се текущите резултати по видове дейности; 
3. Индикатор за ефективност – индикаторите трябва да осигуряват логично и 

цялостно измерване на резултатите от изпълнението на проекта. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение №1 и Приложение №2. 
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