
 
 

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  
М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  

Препис 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    №  1 9 7  

от 8 април 2010 година 
(изм. и доп. с РМС № 359 от 31 май 2010 г. и РМС № 473 от 8 

май 2010 г.) 
 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО 

РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ 
 
 
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Одобрява механизъм за уреждане на задължения, 
платими от републиканския бюджет по бюджетите на министерства 
и ведомства - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, 
второстепенни и от по- ниска степен разпоредители с бюджетни 
кредити. 

2. ( доп. с РМС № 359 от 2010 г.)  Първостепенните 
разпоредители с бюджетни кредити по т. 1 до 12 април 2010 г. 
да представят информация на Министерството на финансите и на 
„ Българска банка за развитие” АД относно своите, на 
второстепенните им и от по- ниска степен разпоредители с 
бюджетни кредити задължения, възникнали и начислени до 31 
декември 2009 г. по сключени от тях договори за обществени 
поръчки, свързани с капиталови разходи и доставки, които не са 
погасени към 31 март 2010 г. За възникналите и начислени до 31 
декември 2009 г. задължения по договори, посочени в чл. 1 от 
Постановление № 259 на Министерския съвет от 2009 г. за 
оттегляне от финансиране по Програма ФАР на проекти с 
бенефициент Агенция „ Пътна инфраструктура” и за целево 
предоставяне на средства по бюджета на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството за финансирането им 
( ДВ, бр. 89 от 2009 г.), които не са погасени към 31 март 2010 
г., информацията се предоставя в срок до 16 юни 2010 г. За 
възникналите и начислени до 31 декември 2009 г. задължения по 
договори за покупка на жилища за нуждите на Министерство на 
отбраната, които не са погасени към 31 март 2010 г., 
информацията се представя в срок до 9 юли 2010 г.  



3. ( изм. и доп. с РМС № 359 от 2010 г.)  Дава съгласие 
„ Българска банка за развитие” АД да придобие вземанията на 
изпълнителите по договорите по т. 2 в съответствие с 
действащото законодателство при следните условия и ред: 

а) вземанията, които се придобиват, да са ликвидни и 
изискуеми към 31 март 2010 г. и да произтичат от договори, 
които са сключени след проведена процедура, предвидена в 
Закона за обществените поръчки, Закона за държавната 
собственост или приложимата процедура на Европейската комисия, 
и при спазване на особените изисквания на действащото 
законодателство; 

б) вземанията да се придобиват, при условие че към 
датата на придобиването, те не са предмет на особен залог 
и/ или други тежести; 

в) до 30 септември 2010 г. съответните изпълнители 
могат да подават заявление по образец съгласно приложение № 1 
до разпоредителите с бюджетни кредити – възложители по 
договорите, с което изразяват съгласие за прехвърляне на 
своите вземания; за всеки договор се подава отделно заявление 
в два оригинални екземпляра, от които единият след завеждане 
се връща на изпълнителя; 

г) въз основа на заявлението по буква „ в” 
разпоредителите с бюджетни кредити по т. 1 издават 
удостоверение по образец съгласно приложение № 2, съдържащо 
информация относно номер и дата на договора, страните, 
предмета на договора и стойността на непогасените към 31 март 
2010 г. задължения, възникнали и начислени до 31 декември 2009 
г.; в удостоверението се посочва класификацията на начислените 
разходи по договорите в съответствие с Единната бюджетна 
класификация за 2009 г. и се удостоверява, че договорът е 
сключен по реда на Закона за обществените поръчки и Закона за 
държавната собственост в изискваната от закона писмена форма, 
няма повдигнати обвинения или влязла в сила присъда за измама 
и/ или подкуп във връзка със сключването и/ или изпълнението на 
договора; вземането по договора, което се цедира, е безспорно 
и по отношение на него възложителят/ купувачът няма възражения, 
които са основания за висящи или бъдещи гражданскоправни 
спорове; в случай, че част от вземането е спорно, 
възложителят/ купувачът издава удостоверение само за 
безспорната част от вземането; в случаите, в които 
удостоверението не се издава от първостепенен разпоредител с 
бюджетни кредити, то се одобрява от съответния първостепенен 
разпоредител; удостоверението се издава с копие до 
Министерството на финансите за вписване на информация по 
вземането във временен регистър, като се изпраща и по 
електронен път, подписано с универсален електронен подпис. 

4. Министрите, ръководителите на ведомства и останалите 
разпоредители по т. 1 представят пред „ Българска банка за 
развитие” АД и Министерството на финансите нотариално заверени 



образци от подписите си или от подписите на оторизираните от 
тях лица да издават съответните документи по решението. 

5. След издаване на удостоверението по т. 3, буква ” г” 
министерствата, ведомствата и останалите разпоредители по т. 1 
преустановяват извършването на плащане по договора, за който 
има издадено удостоверение. Плащане може да се извършва след 
писмено потвърждение от „ Българска банка за развитие” АД за 
това, че няма сключен договор, с който вземането е прехвърлено 
на банката, след което прилагането на механизма по решението 
се счита за прекратено.   

6. За предприемането на действия по сключване на всеки 
договор за прехвърляне на вземане при условията на това 
решение „ Българска банка за развитие” АД изисква представянето 
от изпълнителите на необходимите документи, в т. ч. на 
удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно- осигурителния 
процесуален кодекс. 

7. „ Българска банка за развитие” АД организира 
предоставянето на своевременна информация на съответните 
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по т. 1 и на 
Министерството на финансите относно сключените договори за 
придобиване на вземания и за извършените плащания по тях. 

8. Одобрява проекта на споразумение между Министерския 
съвет и „ Българска банка за развитие” АД по прилагане на 
механизма за уреждане на задълженията по републиканския бюджет 
съгласно приложение № 3. 

9. Упълномощава заместник министър- председателя и 
министър на финансите да подпише споразумението по т. 8 от 
името на Министерския съвет. 

10. Дава съгласие, при необходимост, заместник 
министър- председателят и министър на финансите да извърши 
депозит в „ Българската банка за развитие” АД в размер до 
400 000 000 лв. съгласно § 21, ал. 19 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2010 г. 

11. Заместник министър- председателят и министър на 
финансите да предприеме необходимите действия за създаване на 
временен регистър, съдържащ информация за удостоверения размер 
на подлежащите за плащане вземания, сключените договори за 
прехвърляне на вземанията и извършените плащания. 

 
 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков 

 


