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І. ОБЩА ЧАСТ 

Настоящите указания се издават на основание Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2008 г. и Постановление № 15 на Министерския съвет от 

01.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. 

1. Ежемесечните заявки за лимити за плащания се представят от 

първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК), съгласно Приложение 

№ 1, в Министерството на финансите, дирекция “Държавни разходи” в срок до 20-то 

число на предходния месец. 

2. ПРБК, изпълняващи проекти финансирани с държавни инвестиционни 

заеми (ДИЗ) и държавни инвестиционни заеми с краен бенефициент търговско 

дружество, подават ежемесечни заявки за лимит за плащане по ДИЗ, съгласно 

Приложение № 2 в Министерството на финансите, дирекция “Държавни разходи” в 

срок до 20-то число на предходния месец. 

3. До 20-то число на предходния месец първостепенните разпоредители с 

бюджетни кредити представят в Министерството на финансите, дирекция “Държавни 

разходи” 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 2008 г. и актуализирана 

прогноза за постъпленията и плащанията за месеците май и юни 2008 г.) 

4. Стойностите в заявката за лимит и прогнозите за следващите два месеца 

трябва да съвпадат с актуализираното месечно разпределение на бюджета съгласно 

Приложение № 1 на ДР № 1 от 15.02.2008 г. 

5. Месечното разпределение отразява спецификата и периодичността на 

разходите по бюджета на ПРБК и не следва да се допуска т. нар. „изпреварващо 

финансиране”, с изключение на разходите и плащанията по държавните инвестиционни 

заеми. 

6. Отклонения от месечното разпределение на бюджета се допускат само в 

непредвидени случаи и извънредни събития. 
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7. При наличие на просрочени вземания в системата на първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити, следва да се обяснят предприетите мерки и каква 

част от тези просрочени вземания се очаква да бъдат събрани. 

8. При отчетени просрочени задължения, което е нарушение на финансовата 

дисциплина в системата на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, следва 

да се обяснят причините довели до това нарушение. Обясняват се предприетите 

конкретни мерки за погасяване на тези просрочия в рамките на месечното 

разпределение.  

9. При залагането на ежемесечните лимити за разходи, Министерството на 

финансите резервира средства за централизирано разплащане на осигурителните 

вноски, на база заявения трансфер за поети осигурителни вноски от първостепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 

10. Ръководителите на ПРБК управляват и контролират изпълнението на 

утвърдените им бюджети и разпределението на бюджетните разходи в съответствие с 

предложеното от тях месечно разпределение в рамките на определените им месечни 

лимити. 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЖЕМЕСЕЧНИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ЛИМИТИ ЗА 

ПЛАЩАНИЯ 

1. Нелихвените разходи и трансферите на държавните органи, 

министерствата и ведомствата, подлежащи на лимитиране чрез единната сметка по 

реда на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г., се определят в 

съответствие с месечното разпределение. 

2. Месечният лимит за разход на Висшия съдебен съвет, Народното 

събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Националната 

здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт се определя в 

съответствие с месечното им разпределение в рамките на утвърдените им разходи по 

бюджета. 

3. За субсидиите от централния бюджет за Българската национална 

телевизия и Българското национално радио финансирането се определя на база 

годишният им размер. 
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4. За субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с 

нестопанска цел финансирането се определя съобразно разпределението им с акт на 

Министерския съвет. 

5. За субсидиите за нефинансовите предприятия съгласно чл. 1, ал. 2, раздел 

ІІ, т. 1.7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г., разходът се 

определя в съответствие с разпределението, утвърдено с Приложение № 4 към чл. 36, 

ал. 1 на Постановление № 15 на Министерския съвет от 01.02.2008 г. 

6. В месечния лимит на нелихвените разходи, подлежащи на лимитиране 

чрез единната сметка, не следва да се включват разходите, които се извършват 

директно от валутни банкови сметки. 

7. В лимитите за плащания по ДИЗ на министерствата, които 

администрират държавни инвестиционни заеми с краен бенефициент търговско 

дружество, се включват паричните потоци за тези заеми, само в случай, че 

обслужването им се извършва чрез бюджетната левова сметка на министерствата. 

8. Лимитът за разход в СЕБРА, необходим за усвояването на националното 

съфинансиране, както и за плащания свързани с обслужването на заема се залага 

авансово (преди да бъдат извършени компенсирани промени между централния 

бюджет и бюджета на съответния ПРБК) на база на заявка за всеки отделен ДИЗ, 

съгласно Приложение № 2. 

9. Приложение № 2 се попълва за всеки един държавен инвестиционен заем 

и за всеки един държавен инвестиционен заем с краен бенефициент търговско 

дружество, придружено с обяснителна записка, описваща усвояването за всеки проект. 

Приложение № 2 и обяснителната записка се представят на хартиен носител и в 

електронен формат. 

10. При непредвидени случаи и извънредни събития, първостепенните 

разпоредители с бюджетни кредити могат да предложат завишаване на съответния 

месечен лимит за извършване на инцидентно възникналите неотложни плащания, като 

представят следната информация: 

 Причините за искането на допълнителен лимит и вида на разхода 

(параграфа); 



  6  

 Причините за невключване на разхода при първоначално заявения лимит 

за разход за съответния месец; 

 В кой месец ще бъде компенсиран исканият допълнителен лимит. 

11. Предложението за допълнителен лимит се подава с отделна справка, 

придружена с обяснителна записка, отговаряща на изискванията по т. 10. Заедно със 

заявката за допълнителен лимит за разход се изготвя и представя в Министерството на 

финансите ново месечно разпределение на бюджета. 

12. В отделна справка ПРБК представят ежемесечна заявка за разходи и 

актуализирана прогноза за следващите два месеца за разходите, планирани по 

централния бюджет, ако има такива. 

13. Министерството на образованието и науката попълва Приложение № 1 

обобщено за цялата система на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и 

поотделно - Приложение за: 

 Българската академия на науките; 

 Държавните висши училища, включени в СЕБРА. 

14. Министерството на образованието и науката представя информация за 

разпределението на заявения трансфер за всяко държавно висше училище по елементи 

на субсидията, съгласно чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование.  

15. В Приложение № 1 уточненият план се попълва обобщено за цялата 

система на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, в това число и 

администрираните приходи и разходи по валутни сметки на разпоредителите с 

бюджетни кредити. 

16. При необходимост Министерството на финансите, дирекция “Държавни 

разходи”, може да изисква попълването на Приложението и за отделни второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити от системата на първостепенния разпоредител с 

бюджетни кредити. 

17. При разработване на предложение за лимит за плащане ПРБК следва да 

имат предвид неусвоеният лимит на разход от предходния период, чиито размер трябва 

да бъде компенсиран/приспаднат с новото предложение. 
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18. ПРБК следва да създадат необходимата организация, за да не се допускат 

просрочени задължения и несъбрани вземания. За целта следва да се създаде 

организация за своевременно събиране на информация за начислените и поети 

задължения и за начислените вземания в системата на ПРБК (второстепенни и от по-

ниска степен разпоредители с бюджетни кредити). Като просрочени задължения и 

несъбрани вземания могат да останат само такива, за които се водят съдебни дела, не 

могат да се открият физическите и/или юридическите лица или не се разполага с 

банковите им сметки, както и при други обстоятелства, независещи от управлението на 

първостепенния разпоредител с бюджетни кредити. 

19. ПРБК трябва да приоритетизират разходите си и да поемат задължения 

само в рамките на утвърдените разходи по Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2008 г. Поемането на задължения за 2008 г. при презумпцията, че ще бъдат 

осигурени средства от допълнително финансиране от централния бюджет и/или от 

преизпълнение на администрираните по бюджетите приходи, ще се счита за 

нарушаване на финансовата дисциплина по смисъла на Закона за устройството на 

държавния бюджет. 

20. При отчетени просрочени задължения министърът на финансите ще 

упражни правомощията си по чл. 5, т. 4 от Закона за държавната финансова инспекция. 

ІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1: Заявка за ежемесечен лимит за плащания и актуализирана 

прогноза за следващите два месеца; 

Приложение № 2: Заявка за ежемесечен лимит за плащания по държавните 

инвестиционни заеми. 
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