
№
Нормативно 
основание

Отговорни институции Вид на документа
Получател 
/отговорна 
дирекция 

Срокове Нарушение

1 2 3 4 5 6 7

І. ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 г.
1 ДР №1/ 

18.01.2010г.; 
раздел ІІ, т. 1. 

Държавни органи-ПРБК. Месечно разпределение на утвърдените им годишни размери 
на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, 
излишъка/дефицита и финансирането съгласно Единната 
бюджетна  класификация (ЕБК) за 2010 г. по функции, групи 
и параграфи. (Приложение № 1 на ДР №1 от 18.01.2010 г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи”  

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
небалансиран бюджет 
по месеци; 
несъответстващ на 
годишните утвърдени 
размери.

2 ПМС № 324 от 
30.12.2009г.; 
чл. 12 (1) и (2).

Министерството на 
образованието, младежта 
и науката и 
Министерството на 
отбраната.

Приетите от академичните съвети бюджети на държавните 
висши училища и на  Военната академия "Георги Стойков 
Раковски", Националния военен университет "Васил Левски" 
и Висшето военноморско училище "Никола Йонков 
Вапцаров", и самостоятелния бюджет на Българската 
академия на науките, приет от общото събрание съгласно 
ЕБК за 2010 г.

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи”  

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
небалансиран бюджет 
по месеци; 
несъответстващ на 
годишните утвърдени 
размери на 
трансферите.

3 ПМС № 324 от 
30.12.2009г.; 
чл. 13.

Българско национално 
радио и Българска 
национална телевизия. 

Месечно разпределение на приетите от управителните съвети 
бюджети съгласно ЕБК за 2010 г.

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи” 

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
небалансиран бюджет 
по месеци; 
несъответстващ на 
годишните утвърдени 
размери. 

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ТЕКУЩОТО ОТЧИТАНЕ  НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 г.
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4 ДР №1/ 

18.01.2010г.; 
раздел ІІ, т. 5.

Националеният 
осигурителен институт. 

Месечно разпределение на консолидирания бюджет на 
държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен 
фонд и на фонд “Гарантирани вземания на работниците и 
служителите” за 2010 г. (Приложение № 1 на ДР №1 от 
18.01.2010 г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи” 

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
небалансиран бюджет 
по месеци; 
несъответстващ на 
годишните утвърдени 
размери.

5 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел ІІІ, т.т. 
1, 2 и 4.

Държавни органи-ПРБК. Разшифровки на:
1.§25-00 ”Държавни такси”
(Приложение № 3 на ДР №1 от 18.01.2010г.);
2. §§01-09 “Допълнително материално стимулиране и други 
допълнителни възнаграждения” и §§02-00 "Други 
възнаграждения и плащания на персонала";
3. § 46-00 “Разходи за членски внос и участие в нетърговски 
организации и дейности”.
(Приложение № 4 на ДР №1 от 18.01.2010 г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи” 

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
несъответстващ на 
годишните утвърдени 
размери.

6 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел ІІІ, т.3.

Държавни органи – 
ПРБК. 

Разходи по функция "Отбрана и сигурност", група Д, дейност  
282-289, в т. ч. и за второстепенни разпоредители с 
бюджетни кредити (търговски дружества и организации), 
съгласно ЕБК за 2010 г.

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи” 

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
несъответстващ на 
годишните утвърдени 
размери.

7 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел ІІ, т.9.

Държавната агенция 
"Държавен резерв и 
военновременни запаси".

Подробна обяснителна записка и финансовите разчети за 
попълване на държавния резерв, военновременните запаси и 
задължителните запаси от нефт и нефтопродукти по 
номенклатури, количества и времеви график за тяхното 
попълване. 

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи”  

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
непълнота на 
информацията.
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8 ДР №1/ 

18.01.2010г.; 
раздел ІV, т.т. 
1 и 2. 

Държавни органи-ПРБК; 
Държавен фонд 
"Земеделие".

Представяне на разпределението на капиталовите разходи 
разработено на ПП “Инвеститор”,  обяснителна записка за 
общата инвестиционна политика съгласно ДР № 1 от 
18.01.2010 г. и Апликационна форма съгласно Приложения 
№ 10А, 10Б, 10В за нови инвестиционни проекти. 

Министерството 
на финансите - 
дирекции 
“Държавни 
разходи”, 
"Икономическо 
планиране и 
анализи" и 
"Финанси на 
реалния сектор" 

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
документацията; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

9 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел ІV, т.3.

Българското национално 
радио и Българската 
национална телевизия. 

Списък за разпределението на средствата за дълготрайни 
материални активи до размера на сумите, посочени в чл. 8, т. 
1 и т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2010 г. 

Министерството 
на финансите - 
дирекции 
“Държавни 
разходи” и 
"Икономическо 
планиране и 
анализи" 

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
информацията; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

10 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел ІV, т.9.

Държавни органи -ПРБК. Списък на обектите за задължително изплащане на 
обезщетения за отчуждени земеделски и горски имоти, 
частна и общинска собственост през 2010 г. по реда на 
Закона за държавната собственост.

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи”  

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
документацията; 
неподаване в срок; 
неверни данни.

11 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел ІV, 
т.10.

Национална компания 
"Железопътна 
инфраструктура" (НК 
"ЖИ"); "Български 
държавни железници" 
(БДЖ) - Пътнически 
превози" ЕООД; 
Държавно предприятие 
"Пристанищна 
инфраструктура" (ДП 
"ПИ").

Поименен списък на капиталовите разходи за 2010 г. на НК 
"ЖИ" , утвърден от министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията в съответствие 
с дългосрочния договор по чл. 25, ал. 1 от Закона за 
железопътния транспорт; на "БДЖ" - Пътнически превози" 
ЕООД в съответствие с договора с държавата за възлагане на 
задължителни превозни услуги, след получаване на 
положително решение от Европейската комисия и на ДП 
"ПИ" в съответствие с утвърдената годишна прогрма за 2010 
г. за изграждането, поддържането, развитието и управлението 
на инфраструктурата на пристанищата за обществен 
транспорт с национално значение.

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Финанси на 
реалния сектор”  

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
информацията; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 
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12 ДР №1/ 

18.01.2010г.; 
раздел VІ, т.1. 

Държавен фонд 
„Земеделие” – 
Разплащателна агенция 
(РА) и Изпълнителна 
агенция по рибарство и 
аквакултури (ИАРА).

Спрака за средствата от ЕЗФРСР по Програмата за развитие 
на селските райони 2007-2013 г. (за РА), ЕФР по Оперативна 
програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г. (за 
ИАРА) и съответното съфинансиране (Приложение № 9 на 
ДР №1 от 18.01.2010 г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Финанси на 
реалния сектор"

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

13 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел ІХ, т.1.

Министерският съвет, 
министерствата, 
Държавната агенция 
"Държавен резерв и 
военновременни запаси" 
и Държавната агенция 
"Национална сигурност". 

Макет за годишното разпределение на разходите по програми 
и по функции/групи за 2010 г. (Приложение №2) 

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
„Държавни 
разходи” 

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

14 ПМС №324 от 
30.12.2009г.; 
чл. 43.

Предприятия и 
юридически лица с 
нестопанска цел, които 
получават капиталов 
трансфер от централния 
бюджет.

Справка за разпределение на средствата за капиталови 
трансфери.

Министерството 
на финансите - 
дирекции 
“Държавни 
разходи" и 
"Финанси на 
реалния сектор"

До 12.02.2010 г. Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
несъответстваща сума 
на годишните 
утвърдени размери.

15 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел ІІ, т.10.

Държавни органи - 
ПРБК.

Актуализирано месечно разпределение на коригирания им 
бюджет за 2010 г.

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи" 

В 10 дневен срок 
след извършване 
на корекция по 
бюджета на 
ПРБК.

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
небалансиран бюджет.

16 ДР №2/ 
28.01.2010г.; 
раздел ІІ, т. 9. 

Държавни органи - 
ПРБК.

Актуализирано месечно разпределение на коригирания им 
бюджет за 2010 г.

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи" 

Едновременно 
със заявка за 
допълнителен 
лимит.

Неподаване на 
месечното 
разпределение.
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17 ДР №1/ 

18.01.2010г.; 
раздел ІV, т.т. 
7 и 8.

Държавни органи – 
ПРБК. 

Коригирана документация за капиталовите разходи, 
изготвена на ПП "Инвеститор" 1.0.9 - актуализирана версия; 
Приложение № 11 - формуляр за промяна на Апликационната 
форма, изготвен съгласно "Методическите указания за 
подготовка и изпълнение и инвестиционни проекти"; 
Подоробна обяснителна записка.  

Министерството 
на финансите - 
дирекции 
“Държавни 
разходи” и 
"Икономическо 
планиране и 
анализи" 

Регулярно през 
2010 г.

Непредставяне на 
списъка за 
капиталовите разходи.  

18 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел VІ, т.5.

Държавен фонд 
„Земеделие” – 
Разплащателна агенция 
(РА) и Изпълнителна 
агенция по рибарство и 
аквакултури (ИАРА).

Актуализирано месечно разпределение през 2010 г. на 
средствата от ЕЗФРСР по Програмата за развитие на 
селските райони 2007-2013 г. (за РА), ЕФР по Оперативна 
програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г. (за 
ИАРА) и съответното съфинансиране. (Приложение № 9 към 
ДР №1 от 18.01.2010 г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Финанси на 
реалния сектор” 

До 10-то число 
на месеците: 
април, юли и 
октомври 2010г.

Не подаване на 
материалите;                 
не подаване в срок; 
неверни данни.  

ІІ.  ТЕКУЩИ ОТЧЕТИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА 2010 г.
1 ДР №1/ 

18.01.2010г.; 
раздел ІV, т.т. 
6 и 10.

Държавни органи -ПРБК, 
Национална компания 
"Железопътна 
инфраструктура"; 
"Български държавни 
железници-Пътнически 
превози" ЕООД; 
Държавно предприятие 
"Пристанищна 
инфраструктура" и 
Държавен фонд 
"Земеделие".

Тримесечен отчет за капиталовите разходи на хартиен и 
магнитен носител, изготвен на програмен продукт (ПП) 
“Инвеститор” 1.0.9 - актуализирана версия. 

Министерството 
на финансите - 
дирекции 
“Държавни 
разходи” и 
"Финанси на 
реалния сектор". 

20 дни след 
изтичане на 
всяко 
тримесечие за 
2010 г. 

Непредставяне на 
материалите; 
непредставяне в 
срок; 
неверни данни. 

2 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.3.-
5.

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
държавни 
инвестиционни заеми 
(ДИЗ).

Предложение за компенсирани промени между централния 
бюджет и бюджетите на ПРБК и периодичен отчет. 
(Приложение № 5 на ДР № 1 от 18.01.2010 г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекции 
"Държавни 
разходи" и 
"Икономическо 
планиране и 
анализи"

Периодично и в 
сроковете на 
ежемесечния 
отчет. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 
Непълнота на 
информацията.
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1 2 3 4 5 6 7
3 ДР №1/ 

18.01.2010г.; 
раздел V, т.5.

Държавни органи–ПРБК, 
които администрират 
ДИЗ. 

Ежемесечен отчет за ДИЗ за 2010 г., включително и за 
заемите с краен бенефициент търговско дружество, 
(Приложение № 5 на ДР №1 от 18.01.2010г.); Обяснителна 
записка и оценка за изпълнението на проекта.

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи” 

До 10 число на 
следващия 
месец.

Непредставяне на 
материалите; 
непредставяне в срок;                           
неверни данни; 
небалансирани 
отчети.

4 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т. 6.

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
ДИЗ.

Тримесечен отчет за ДИЗ за 2010 г., включително и за 
заемите с краен бенефициент търговско дружество. 
(Приложение № 6 на ДР №1 от 18.01.2010 г.) 

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавни 
разходи"

В сроковете на 
тримесечния 
отчет. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

5 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.8.

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
ДИЗ.

Очаквано изпълнение на ДИЗ за 2010 г. по месеци. 
(Приложение № 7 на ДР №1 от 18.01.2010 г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
„Държавни 
разходи”

В сроковете на 
ежемесечния 
отчет. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни.

6 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т. 9.

Отрасловите 
министерства 
(Приложение № 11 на 
ДР №1 от 18.01.2010 г.), 
които отговарят за 
изпълнението на проекти 
финансирани с ДИЗ и 
отрасловите 
министерства, в чиито 
ресор са държавните 
предприятия и 
търговските дружества - 
получатели на 
държавногарантирани 
заеми.

Тримесечни отчети за степента на реализация на проектите, 
финансирани с ДИЗ и с държавно-гарантирани заеми. 

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Външни финанси 
и международно 
сътрудничество” 

До 15 то число 
на всеки месец,  
следващ 
календарното 
тримесечие за 
държавно 
инвестиционни- 
те заеми и 
държавно-
гарантираните 
заеми.

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

6



1 2 3 4 5 6 7
7 ДР №1/ 

18.01.2010г.; 
раздел V, т.11.

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни държавни заеми 
(ДИЗ).

Писмено уведомление за усвоените средства по държавни 
инвестиционни заеми. (копия от банковите документи за 
усвоените средства)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

До 5 работни дни 
след датата на 
извършеното 
усвояване на 
средства. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

8 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.12.

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни държавни заеми 
(ДИЗ).

Копия на банковите документи за уведомленията за 
предстоящи плащания.

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

До 3 работни дни 
след 
получаването им.

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

9 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.13.

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни държавни заеми 
(ДИЗ).

Писмо за потвърждаване на сумата и датата за плащане, 
съгласно споразуменията с външните кредитори. 

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

10 работни дни 
преди датата на 
съответното 
плащане.

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

10 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.16.

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни държавни заеми 
(ДИЗ).

Копие от нареждането за плащане към кредитора. Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

Най-късно в деня 
преди вальора. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок;                 
неверни данни. 

11 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.18.

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни държавни заеми 
(ДИЗ).

Писмено уведомление за извършените плащания по 
държавни инвестиционни заеми. (кония от съответните 
банкови документи) 

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

До 5 работни дни 
след датата на 
извършеното 
плащане. 

Неподаване на 
материалите; 
закъснение; 
некоректни данни. 

12 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.19.

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни държавни заеми 
(ДИЗ).

Справка за очакваните усвоявания на средства от държавен 
инвестиционен заем по месеци за 2010 г. (Приложения № 8А 
на ДР №1 от 18.01.2010 г.)
Справка за очакваните усвоявания на средства от държавен 
инвестиционен заем. (Приложения № 8Б на ДР №1 от 
18.01.2010 г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

До 5 то число на 
всеки месец.

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 
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13 ДР №1/ 

18.01.2010г.; 
раздел V, т.20.

Крайни бенефициенти – 
получатели на външни 
държавни заеми (ДИЗ 
КБ).

Писмено уведомление за усвоените средства по държавни 
инвестиционни заеми. (копия от банковите документи за 
усвоените средства)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

До 5 работни дни 
след датата на 
извършеното 
усвояване на 
средства. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

14 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.21.

Крайни бенефициенти – 
получатели на външни 
държавни заеми (ДИЗ 
КБ).

Копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките 
кредитори. 

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

3 работни дни 
след получаване 
на уведомления 
за плащания по 
банкови кредити. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок;                   
неверни данни. 

15 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.22.

Крайни бенефициенти – 
получатели на външни 
държавни заеми (ДИЗ 
КБ).

Писмо за потвърждаване на сумата и датата за плащане, 
съгласно споразуменията с външните кредитори. 

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

10 работни дни 
преди датата на 
съответното 
плащане. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

16 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.25.

Крайни бенефициенти – 
получатели на външни 
държавни заеми (ДИЗ 
КБ).

Копие от нареждането за плащане към кредитора. Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

Най-късно в деня 
преди вальора. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

17 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.27.

Крайни бенефициенти – 
получатели на външни 
държавни заеми (ДИЗ 
КБ).

Писмено уведомление за извършените плащания по 
държавни инвестиционни заеми. (копия ат съответните 
банкови документи) 

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

До 5 работни 
днис след всяко 
плащане. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

18 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел V, т.28.

Крайни бенефициенти – 
получатели на външни 
държавни заеми (ДИЗ 
КБ).

Справка за очакваните усвоявания на средства от държавен 
инвестиционен заем по месеци за 2010 г. (Приложения № 8А 
на ДР №1 от 18.01.2010 г.)
Справка за очакваните усвоявания на средства от държавен 
инвестиционен заем. (Приложения № 8Б на ДР №1 от 
18.01.2010 г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
"Държавен дълг и 
финансови 
пазари"

До 5 то число на 
всеки месец.

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 
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1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (общо и 
в т.ч. по левови и валутни сметки)  за цялата система на 
ПРБК; (Приложение №1 на ДДС № 17 от 23.12.2009 г.)

2. Копия от отчетите на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити, включително и отчета на централната 
администрация;
3. Разшифровка на разходни § 01-00, § 02-00, § 05-00 и § 08-
00, на трансферен § 69-00 и числеността на персонала; 
(Приложение № 2 на ДДС № 17 от 23.12.2009 г.)

4. Разшифровка на трансферните операции; (Приложение №5 
на ДДС № 17 от 23.12.2009 г.)
5. Разшифровка на дебитния и кредитния оборот по с-ка 6301 
към съответния месец; (Приложение № 3 и №4 на ДДС № 17 
от 23.12.2009 г.)
6. Справка за отчетените суми по §69-05 от ЕБК за 2010 г.; 
(Приложение № 6 на ДДС № 17 от 23.12.2009 г.)
7. Справки за данъчни приходи по видове данъци, преоценка 
на валутни наличности в чужбина по § 95-49, временни 
безлихвени заеми по §§74-00 до 78-00;
8. Отделен отчет, представен от Държавен фонд "Земеделие" 
за наличностите и операциите с национални средства;

9. Отделен отчет, представен от Държавен фонд "Земеделие" 
за операциите със средства на Европейските земеделски 
фондове, включително свързаното с тях национално 
съфинансиране;
10. Информация по показателите на план-сметката на 
Държавен фонд "Земеделие", придружена с анализ на 
разходите по отделни политики/направления.

Министерството 
на финансите - 
дирекции 
“Държавно 
съкровище”, 
“Държавни 
разходи” и 
"Финанси на 
реалния сектор", 
съгласно 
разпоредбите на 
ДДС №17/ 
23.12.2009 г.  

До 10 число на 
всеки месец. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни.

ДДС № 17/ 
23.12.2009г.; т. 

1, 3, 6 и 8.

Държавни органи – 
ПРБК и Държавен фонд 
"Земеделие".

19
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20 ДР №2/ 

28.01.2010г.; 
раздел І, т. 1 и 
2. 

Държавни органи – 
ПРБК. 

Ежемесечна заявка за лимит за плащане, придружена с 
прогноза за постъпленията и плащанията за следващите два 
месеца. (Приложения № 1, № 2 и № 3 на ДР № 2 от 
28.01.2010 г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи”

До 20 число на 
предходния 
месец. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
небалансирана заявка; 
несъответстваща на 
месечните 
ограничения.  

1. Ежемесечна заявка за лимит за плащане, придружена с 
прогноза за постъпленията и плащанията за следващите два 
месеца; (Приложения № 1 и № 2 на  ФРС № 1 от 01,02.2010 
г.)

До 20 число на 
предходния 
месец. 

2. Месечно разпределение на разходите за 2010 г.; До 10.02.2010 г.
3 .Актуализирана прогноза за очакваното изпълнение по 
месеци на показателите в часста на приходите, разходите, 
трансферите и финансирането на план-сметката на ДФ 
"Земеделие";

До 10 число на 
всеки календарен 
месец

4. Информация за размера и направлението на разходите, 
финансирани от европейските земеделски фондове. 
(директни плащания, развитие на селските райони, пазарни 
мерки и др.)

Министерството 
на финансите - 
дирекции 
“Финанси на 
реалния сектор” и 
"Държавно 
съкровище"

Заявка от ДФ 
"Земеделие" към 
Европейската 
комисия за 
възтановяване на 
средства от 
съответните 
фондове

21 ФРС № 
1/01.02.2010г. 
т.1 и 2, раздел 
ІІ, т. 1,2 и 8.

Държавен фонд 
"Земеделие".

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни; 
небалансирана заявка;

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Финанси на 
реалния сектор”

10
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22 Съответни 

указания на 
Министерство
то на 
финансите.

Държавни органи-ПРБК. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове и прилежащите към тях 
справки и разшифровки според указанията на 
Министерството на финансите. 

Информационно 
изчислителен 
център към 
“Информационно 
обслужване”АД, 
дирекции 
"Държавни 
разходи", 
"Държавно 
съкровище" (по e-
mail) и 
съответните 
отделения на 
Сметната палата 

След изтичане на 
всяко тримесечие 
в срокове 
посочени в 
указанията на 
Министерство на 
финансите. 

Непредставяне на 
материалите; 
непредставяне в срок;                           
неверни данни; 
небалансирани 
отчети.

23 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел VІ, т.5.

Държавен фонд 
„Земеделие” – 
Разплащателна агенция 
(РА) и Изпълнителна 
агенция по рибарство и 
аквакултури (ИАРА).

Отчет за усвояването на средствата от ЕЗФРСР по 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (за 
РА), ЕФР по Оперативна програма за развитие на сектор 
рибарство 2007-2013 г. (за ИАРА) и съответното 
съфинансиране. (Приложение № 9 на ДР № 1 от 18.01.2010 
г.)

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Финанси на 
реалния сектор” 

До 10 то число 
на месеците 
април, юли и 
октомври на 
2010 г. 

Неподаване на 
материалите; 
неподаване в срок; 
неверни данни. 

24 ПМС №324 от 
30.12.2009г.; 
чл. 112, ал. 1 и 
съответните 
указания на 
министъра на 
финансите.

Министерският съвет, 
министерствата, 
Държавната агенция 
"Държавен резерв и 
военновременни запаси" 
и Държавната агенция 
"Национална сигурност". 

Тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на 
утвърдените им политики и програми.

Министерството 
на финансите - 
дирекции 
“Бюджет”  и 
"Държавни 
разходи"

До края на 
месеца, следващ 
отчетното 
тримесечие 

Неподаване на 
материалите; 
непредставяне в срок;                    
неверни данни.

11



1 2 3 4 5 6 7
25 ЗДБРБ за 

2010г., §45, ал. 
1 и 
съответните 
указания на 
министъра на 
финансите.

Министерският съвет, 
министерствата, 
Държавната агенция 
"Държавен резерв и 
военновременни запаси" 
и Държавната агенция 
"Национална сигурност". 

Отчети за изпълнението на политиките и програмите за 
полугодието и годишни отчети.

Министерството 
на финансите - 
дирекции 
“Бюджет”  и 
"Държавни 
разходи", 
Народното 
събрание и 
Сметната палата

45 работни дни 
след отчетния 
период

Неподаване на 
материалите; 
непредставяне в срок;                    
неверни данни.

26 ДР №1/ 
18.01.2010г.; 
раздел VІІІ, 
т.2.

Държавни органи -ПРБК. Справка за задбалансовите сметки от подгрупи 991 
“Статистика на просрочените вземания” и 992 “Статистика 
на просрочените задължения” (Приложение № 10 на ДР №1 
от 18.01.2010 г.), придружена с обяснителна записка. 

Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавни 
разходи” 

В срока на 
ежемесечния 
отчет

Неподаване на 
материалите; 
непредставяне в 
срок; 
неверни данни.

27 ДР №2/ 
28.01.2010г.; 
раздел ІІ, т.20; 
ФРС № 
1/01.02.2010г. 
раздел ІІ., т.7.

Държавни органи – 
ПРБК и Държавен фонд 
"Земеделие". 

Предложение за изчистване на дебитни и кредитни обороти. Министерството 
на финансите - 
дирекция 
“Държавно 
съкровище” с 
копие до дирекция 
"Държавни 
разходи" (за 
ПРБК) и дирекция 
"Финанси на 
реалния сектор" 
(за Държавен 
фонд "Земеделие")

Регулярно и към 
датата на 
подаване на 
заявка за 
ежемесечни 
лимити за 
плащания 

Неизчистване на 
оборотите;           
грешно изчистени 
обороти.
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