
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДР № 1/07.01.2011 г. 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ ЗА 2011 ГОДИНА  

 

В ДР № 1 от 07.01.2011 г., в раздел ІV.” Капиталови разходи”, се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. т.6 се изменя както следва: 

„т.6 Предложенията за извършване на корекции в частта, касаеща разходите за 

строителство и основен ремонт, независимо от тяхната стойност, както и разходите за 

придобиване на дълготрайни активи с единична стойност над 200 000 лв., се представят в 

МФ с корекционно писмо и обяснителна записка за причините, довели до промените, както 

и за намеренията за осъществяване на първоначално планираните дейности, както и как ще 

се отрази предлаганата промяна на изпълнението на съответните проекти. Обяснителната 

записка следва да съдържа и опис на обектите, предложени за корекция с първоначално 

одобрената им стойност, както и всички корекции до момента. 

При одобрение на предложението на ПРБК, то текущо отразява корекциите на ПП 

„Инвеститор” 1.0.9. в електронен вид.” 

2. т. 7 се изменя както следва: 

„т.7 В срок от 5 работни дни след изтичане на съответния месец ПРБК представя в 

МФ пакет с отразените промени през предходния месец на програмен продукт МФ 
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„Инвеститор”, с цел актуализиране на информацията в базата данни на МФ за капиталовите 

разходи. 

Документите се представят на електронен и хартиен носител, надлежно оформени с 

печат и подпис на съответния ръководител на първостепенния разпоредител с бюджетни 

кредити с придружително писмо към тях, заведено чрез деловодството на Министерство на 

финансите. ” 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

(СИМЕОН ДЯНКОВ) 


