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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

ДО 

ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С  

БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА 

КАСА 

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО 

БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ 

БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 4 

ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ 

 

 

 

ОТНОСНО:  УКАЗАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

УКАЗАНИЕ ДР № 2 ОТ 22 МАРТ 2022 г. ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА 

СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 

2022 г. 

 

 

I. Във връзка с т. 1.9. от Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за 

предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната 

администрация на изпълнителната власт и на основание чл. 9а и чл. 10 от Закона за 

пощенските услуги (изм. ДВ, бр. 31 от 19.04.2022 г.) в ДР № 2 от 22 март 2022 г. се прави 

следното допълнение: 

В т. 3 от Раздел III „Представяне на информация, свързана с текущото отчитане и 

актуализираното очаквано изпълнение на бюджета за 2022 г.“, преди последното изречение 

се добавя ново изречение със следното съдържание: 

„В същите срокове Министерският съвет представя разшифровка на отчетените 

разходи по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 



предприятия” по формата на приложение № 1А“. 

Предвид упоменатото по-горе допълнение приложение № 1А „Разшифровка на 

параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” и 

параграф 55-00 „Капиталови трансфери“ за 2022 г. на Министерството на транспорта и 

съобщенията“ към указание ДР № 2 от 22 март 2022 г. е актуализирано. В тази връзка от 

наименованието на приложение № 1А думите „на Министерството на транспорта и 

съобщенията” се заличават. 

II. Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г., обн. ДВ., бр. 52 от 05 юли 2022 г. и направените 

изменения и допълнения в разходите по централния бюджет за изпълнение на политики по 

чл. 1, ал. 5 от закона, приложение № 18 „Отчет за извършените разходи по чл. 1, ал. 5 от 

ЗДБРБ за 2022 г.” към указание ДР № 2 от 22 март 2022 г. е актуализирано. В тази връзка, 

следва да имате предвид, че считано от 1 август 2022 г., в сроковете за изготвяне и 

представяне на ежемесечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за 

средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, ПРБ следва да представят 

ежемесечна отчетна информация за извършените разходи за изпълнение на политики в 

различни области и по съответните направления, съгласно чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г., по 

формата на актуализираното приложение № 18. 

Приложения: само в електронен формат на интернет страницата на МФ на адрес:  

http://www.minfin.bg, категории: Публични разходи / Държавни разходи / Указания, 

инструкции и насоки) 
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