
Проект за „Изменения и допълнения на „Инструкция за 
предварителен финансов контрол преди поемане на задълженията и преди 
извършване на плащане на разходи в АПИ" 

1. Заглавието „Инструкция за предварителен финансов контрол преди 
поемане на задълженията и преди извършване на плащане на разходи в АПИ" се 
изменя и допълва както следва: „Инструкция за предварителен финансов контрол 
преди поемане на задължения, преди получаване на приходи и преди извършване 
на плащане на разходи в АПИ". 

2. В чл. 4 след думите „преди поемане на задълженията" се добавят 
думите „и преди получаване на приходи" 

3. В чл. 4, т 3 ее създава нова точка 8 „други договори, свързани с 
получаването на приходи преди подписването им от оправомощени лица в АПИ". 

4. Създава се нов чл. 5а със следния текст: 

Чл.5(1) При осъществяване на предварителния финансов контрол по т. 8 
финансовият контрольор проверява и потвърждава: 

- наименованието на обекта/проекта/дейността; 
- бюджетен параграф, към който трябва да се отнесе вземането; 
- обща стойност на договора; 
- съответства ли прихода на бюджетния параграф; 
- съгласуван ли е договорът/споразумението или друг документ от юрист; 
- извършени ли са проверки на документите към договора по установения 

ред и определяне на размера на посгьплението; 
- спазени ли са изискванията по отношение на провеждане на 

обществената поръчка; 
- налично ли е съответствие с нормативните актове, вътрешните правила и 

други приложими правила; 
- съответстват ли изготвянето, съгласуването, одобряването и проверката 

на договора/ документа с посочено нравно основание. 

(2) В резултат на извършения предварителен финансов контрол 
финансовият контрольор може да даде следните заключения: 

1. Може да се пристъпи съм сключване на договор с размер па 
постьпление (когато е приложимо); 

2. Необходимо е да се представят следните документи (и от кого); 
3. Не може да се пристъпи съм сключване на договор за постьпление за 

сумата, като се посочват причините. 

5. Текстът на чл. 9, ал. 1 се заличава и се замества със следния текст: 

Чл. 9, ал.1 „Предварителният финансов контрол се изпълнява чрез 
инструмента за предварителен финансов контрол, като се спазва нормативната 
уредба за контрол, относно законосъобразност на поемане на задължения, 
получаване на приходи от АПИ и на извършване на плащания за разход по поети 
от АПИ задължения". 

6. Текстът на чл. 10, ал. 1 се заличава и се замества със следния текст: 

Чл.10 ал. 1 „За целите на предварителния финансов контрол финансовите 
контрольори или експертите по чл. 9, ал.1 и 2 от тази инструкция водят регистьр 



за извършените от него проверки преди поемане на задължения. регистър за 
извършените от него проверки по други договори, свързани с получаване на 
приходи и регистър за извършените от него проверки преди извършването на 
плащане на разходи". 

Към чл. 10 се създава нова алинея със следния текст: 

Чл. 10, ал. 2 „В регистъра за извършените проверки по други договори. 
свързани с получаване на приходи се посочва: 

- Пореден номер на проверката. който се поставя и на съответния 
контролен лист; 

- Бюджетен параграф; 
- Описание на документа; 
- Описание на лицето, от което ще се получи прихода; 
- Основание за произнасяне на финансовия контрольор; 
- Окончателно заключение на финансовия контрольор; 
- Сума на получения приход; 
- Забележка." 

7. В Инструкцията се добавя нов параграф: 

§ 2. „Неразделна част от Инструкцията са образци за контролни листа-
Приложения от № 1 до № 9 " 
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