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ДО 
 

БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

О т н о с н о:  Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото 

изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация 

към 30.09.2020 г. на бюджетните организации  
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І. Други въпроси 
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. 

37. Във връзка с възникнали въпроси относно отчитането на показателите за поети 

ангажименти за разходи по бюджетите на министерствата и ведомствата и общините в 

контекста на прилагането на някои разпоредби от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Ви уведомяваме следното: 
 

 37.1. Рамковите споразумения по чл. 81 от ЗОП не представляват поети 

ангажименти, тъй като не обвързват с бъдещи плащания съответните бюджетни 

организации, а само предварително определят част от условията, при които вече може да се 

сключат конкретни, обвързващи бюджетната организация договори за доставка на 

съответните активи и услуги. 
 

 37.2. Сключени при проведена процедура по чл. 114 от ЗОП договори (договор под 

условие) се включват в показателя „поети ангажименти за разходи“ в пълен размер (в 

размер, подлежащ на отразяване в показателя поети ангажименти съгласно съществуващите 

отчетни и бюджетни правила по общия ред), като: 

 а) включването в показателя (т.е. признаването на поетия ангажимент за разходи) 

може да се извърши чрез прилагането на един от двата подхода: 

 - подход на признаване на датата на сключване на договора – стойността на 

поетия ангажимент се включва в периода (месеца/тримесечието), в който е сключен 

договорът при условията на чл. 114 от ЗОП; 

 - подход на признаване след изтичане на тримесечния срок - стойността на 

поетия ангажимент се включва в периода (месеца/тримесечието), в който изтича 

тримесечния срок (доколкото договорът не е прекратен в рамките на този срок от която и да 

е от страните). 

 б) в системата на съответния първостепенен разпоредител/ДВУ/БАН следва да се 

прилага последователно и систематично унифициран подход за избор на период за 

включване на договорите по чл. 114 от ЗОП в показателя за поетите ангажименти за 

разходи; 

Извадка! 
 

Пълният текст на указанието може да бъде намерен на 
интернет страницата на МФ: www.minfin.bg           
(раздел Методология на отчетността>Указания>2020). 

http://www.minfin.bg/


- 2 - 

 в) когато поетият при условията на чл. 114 от ЗОП ангажимент по договор е признат 

на датата на сключване на договора и в рамките на тримесечния срок е прекратен, 

стойността на прекратения договор се отразява по сметка 9809 със същия размер, с който 

първоначално е бил заведен (признат); 

 г) доколкото не е определено друго, за целите на изпълнението на показателя за 

ангажименти за разходи по чл. 86, ал. 2, т. 5 от ЗПФ по бюджетите на разпоредителите с 

бюджет по държавния бюджет, се приема, че: 
 

  - не е налице промяна в показателя за бюджетната година, когато признаването и 

анулирането (канцелирането) на поети ангажименти по договор по чл. 114 от ЗОП съгласно 

буква „в“ се извършва в една и съща календарна година (за целите на изпълнението на 

показателя се приема, че анулирането/канцелирането сторнира отчетеното по сметка 9800 

първоначално поемане в същата година на ангажимент за разходи, т.е. за съответната 

година е налице нулев ефект); 

 - в случай, че анулирането (канцелирането) на ангажименти по договор по чл. 114 от 

ЗОП съгласно буква „в“ се извършва в следващата бюджетна година, стойността на 

поетия ангажимент по такъв договор се включва в изпълнението на показателя по чл. 86, ал. 

2, т. 5 от ЗПФ за годината, когато е сключен (и признат като ангажимент). Извършеното в 

следващата година анулиране (канцелиране) не се отразява на изпълнението на 

показателите за поети ангажименти по чл. 86, ал. 2, т. 5 от ЗПФ за следващата година 

(годината на прекратяване на договора по реда на чл. 114 от ЗОП), независимо, че и в тези 

случаи счетоводното отчитане е идентично на отчитането на анулирането (канцелирането) 

на поети в същата календарна година ангажименти за разходи. 

 д) изложеното в буква „г“ не е приложимо за бюджетите на общините, тъй като по 

силата на чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ максималният размер на показателя за ангажименти за 

разходи се ограничава законово индиректно – чрез обвързването с допустим размер на 

наличните към края на годината ангажименти за разходи, а не чрез директно определяне 

(лимитиране) на общия размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през годината. Аналогично, изложеното в буква „г“ не е приложимо и за останалите 

бюджети извън държавния бюджет, тъй като към настоящия момент за тези бюджети не се 

утвърждават със закона за държавния бюджет за съответната година показатели за поети 

ангажименти, по подобие на показателя по чл. 86, ал. 2, т. 5 от ЗПФ за бюджетите по 

държавния бюджет; 
 

 37.3. Напомняме на общините, че съгласно чл. 86, т. 2 от ЗДБРБ за 2020 г. 

ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ не се прилага за ангажименти за разходи по 

сключени договори от общините през 2019 г. и 2020 г. за сметка на трансфери от 

централния бюджет по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗПФ. 
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