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І. ОБЩА ЧАСТ
Настоящите указания се издават на основание на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г. и Постановление № 324 на Министерския съвет от 30 декември
2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.
1.

Ежемесечните заявки за лимити за плащания се представят от ДФ „Земеделие”,

съгласно Приложение № 1, в Министерство на финансите (МФ), дирекция “Финанси на
реалния сектор” на хартиен носител и по електронна поща на адреси: m.veselinova@minfin.bg и
d.stoykova@minfin.bg в срок до 20-то число на предходния месец.
2.

До 20-то число на предходния месец ДФ „Земеделие” представя в МФ, дирекция

“Финанси на реалния сектор” на хартиен носител и по електронна поща на адреси:
m.veselinova@minfin.bg и d.stoykova@minfin.bg

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 март 2010 г. и
актуализирана прогноза за постъпленията и плащанията за месеците април и май 2010 г.).
3.

При залагането и актуализирането на лимитите в системата на електронни

бюджетни разплащания МФ текущо може да предприема мерки за коригиране на месечните
лимити за плащания или за отлагане залагането на лимити в частта на утвърдените суми за
нелихвени разходи и трансфери за компенсиране на неизпълнение на приходите по
републиканския бюджет, както и за компенсиране на ефекта върху бюджетното салдо,
произтичащ от касовите разлики в месечните размери на постъпилите приходи по
републиканския бюджет.
4. Ръководителят на ДФ „Земеделие” управлява и контролира изпълнението на
настоящите указания, в съответствие с утвърдената план-сметка на ДФ „Земеделие” за 2010 г.,
като носи отговорност за законосъобразността на исканите лимити за плащане и разходването на
средствата.
ІІ.

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

ЕЖЕМЕСЕЧНИТЕ

ЗАЯВКИ

ЗА

ЛИМИТИ

ЗА

ПЛАЩАНИЯ
1. В срок до 10 февруари 2010 г. ДФ „Земеделие” представя в Министерството на
финансите, дирекция “Финанси на реалния сектор” на хартиен носител и по електронна поща
на адреси: m.veselinova@minfin.bg и d.stoykova@minfin.bg месечно разпределение на разходите
за 2010 г.
2. До 10-то число на всеки календарен месец ДФ „Земеделие” представя в
Министерството на финансите дирекция “Финанси на реалния сектор” на хартиен носител и
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по електронна поща на адреси: m.veselinova@minfin.bg и d.stoykova@minfin.bg актуализирана
прогноза за очакваното изпълнение по месеци на показателите в частта на приходите, разходите,
трансферите и финансирането по план - сметката на ДФ ”Земеделие”. Справката следва да се
актуализира ежемесечно, като се посочат отчетните данни към предходния месец и прогнозни
данни по месеци до края на годината. В справката очакваният годишен размер следва да включва
и отделни колони за средствата за сметка на националния бюджет, включително националните
доплащания към директните плащания (в съответствие с разчетите към ЗДБРБ за 2010 г.) и на
европейски средства, включително националното съфинансиране по програмите на ЕФРСР и
ЕФР и директните плащания и пазарни мерки за сметка на ЕС.
3. При непредвидени случаи и извънредни събития, ДФ „Земеделие” може да предложи
завишаване на съответния месечен лимит за извършване на инцидентно възникнали неотложни
плащания, като представи следната информация:
− Причините за искането на допълнителен лимит и вида на разхода (параграфа);
− Причините за невключване на разхода при първоначално заявения лимит за
плащане за съответния месец.
4. Предложението за допълнителен лимит се подава с отделна справка, придружена с
обяснителна записка, отговаряща на изискванията по т. 3.
5. В заявката за лимит за плащане следва да се приспадне неусвоения лимит от
предходния период.
6. На 2 декември 2010 г. ДФ „Земеделие” представя в Министерството на финансите
актуализирана заявка за лимит на плащанията за месец декември 2010 г. (Приложение № 1) и
декларация (Приложение№ 2). Актуализираната заявка за лимит следва да се съобрази с
приспадане на неусвоения лимит за плащания към 30.11.2010 г.
7. ДФ „Земеделие” следва регулярно да анализират дебитните и кредитните си обороти по
сметката за лимити и да предприемат необходимите действия за изчистването им към датата на
подаване на заявката за ежемесечен лимит за плащания.
7.1. ДФ „Земеделие” прави предложение пред МФ, дирекция „Държавно съкровище” с
копие до дирекция „Финанси на реалния сектор” за сторниране на суми от дебитния/кредитния
оборот на сметката.
7.2. С оглед коректното наблюдение на бюджетните плащания в рамките на заложения
месечен лимит, МФ ще намалява лимита на ДФ „Земеделие” с размера на сторнираните суми от
дебитния/кредитния оборот на сметката му, включително и при служебни операции от БНБ.
8. За осигуряване на оперативна информация за текущото наблюдение на паричните
потоци в единната сметка, при заявка от ДФ „Земеделие” към Европейската комисия за
възстановяване на средства от съответните фондове, информацията за размера и направлението на
4

разходите, финансирани от европейските земеделски фондове (директни плащания, развитие на
селските райони, пазарни мерки и др.) следва да се изпрати на електронни адреси:
m.radkoff@minfin.bg и d.stoykova@minfin.bg.
9. При постъпване на средства от европейските земеделски фондове по сметката, посочена
в т.6.2. от ДДС №4/25.01.2008 г., отнасянето им по съответните транзитни сметки по т.6.3. от
посочените указания следва да се извършва в срок до една седмица от постъпването им.

ІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1: Заявка за ежемесечен лимит за плащания и актуализирана прогноза за
следващите два месеца;
Приложение № 2: Декларация от ръководителя на ДФ „Земеделие”.
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