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Списък на съкращенията 

 

 

АПИ   Агенция „Пътна инфраструктура“ 

ГФО   Годишен финансов отчет 

ЕБК   Единна бюджетна класификация 

МРРБ   Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МСВОИ  Международни стандарти на върховните одитни институции 

СБО   Сметкоплан на бюджетните организации 
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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДО 

Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 

 

 

 

Част I. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет 

Квалифицирано мнение 

 Сметната палата извърши финансов одит на консолидирания годишен финансов 

отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, състоящ се от 

консолидиран баланс към 31 декември 2020 г., консолидиран отчет за приходите и 

разходите, консолидиран отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за 

средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства за годината, завършваща 

на тази дата, както и приложение към консолидирания финансов отчет, включително 

пояснения за прилаганата счетоводна политика. 

 Сметната палата изразява мнение, че с изключение на ефекта от въпросите, 

описани в раздел База за изразяване на квалифицирано мнение от настоящия доклад, 

приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за 

консолидираното финансово състояние на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството към 31 декември 2020 г. и за неговите консолидирани финансови 

резултати от дейността и консолидираните  му парични потоци за годината, 

завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово 

отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и 

сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси. 

 

База за изразяване на квалифицирано мнение 

 При одита на приложения консолидиран годишен финансов отчет Сметната 

палата констатира следните неправилни отчитания: 

  
 

1.  По сметка 2202 „Инфраструктурни обекти“ в МРРБ-ЦА са капитализирани 

разходи за изграждане и реконструкция на пречиствателни станции, изграждане на 

водопроводи, укрепване на свлачища и други обекти, които не са предоставени за 

управление на МРРБ и министерството не изпълнява функции по тяхното съхраняване 

и поддържане, констатирано при финансов одит на ГФО за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. 

като:1 

                                                 
1
 Одитно доказателство № 1 
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1.1. Обекти от дирекция „Водоснабдяване и канализация“ 

 а) Обекти за изграждане и реконструкция на пречиствателни станции и  

изграждане на водопроводи и канализации в различни населени места в България с 

отчетна стойност 44 122 440 лв.; 

  б) Обекти от „Проект България защита на речните и морските брегове срещу 

ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси“ с отчетна 

стойност 78 148 251 лв.; 

 в) Обект „Благоустройство на административна сграда „В и К“ – гр. Разград с 

отчетна стойност 302 340 лв.; 

 г) Отделение за еднодневна хирургия в областна МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“, 

град Кърджали с отчетна стойност 463 017 лв. 

 1.2. Обекти от дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ 

а) обекти с неизяснен предмет на дейност, местоположение и фаза на 

изпълнение и други с отчетна стойност 9 562 691 лв.;  

б) инфраструктурни обекти, описани в инвентаризационните описи от 

извършената годишна инвентаризация като завършени без достатъчна документация за 

състоянието с отчетна стойност 201 495 лв.; 

в) инфраструктурни обекти, изградени върху общински терени замразени с Акт 

№ 10, с отчетна стойност 7 262 лв. 

За тези случаи не са налице условията съгласно т. 16 от ДДС № 20 от 2004 г. 

(т  3.1 от НСС 16) и т. 41 от Раздел VII от Ръководството по прилагане на СБП за 

признаване като инфраструктурни обекти по баланса на МРРБ и следва да се 

прехвърлят на съответния ползвател на актива, след извършен анализ на салдото по 

сметка 2202 „Инфраструктурни обекти“. 

Допуснато е неправилно отчитане по характер. 

 

2.  Положителната преоценка на Воден заем от Световна банка към ВиК 

Кюстендил в размер на 48 043 лв. е осчетоводена неправилно по кредита на сметка 

7801 „Преоценки на нефинансови дълготрайни активи“, а отрицателната преоценка в 

размер на 125 550 лв. по дебита на сметка 7802 „Преоценки на материални запаси“, 

вместо по сметка 7804 „Преоценки на финансови активи (финансиращи позиции)“. 2 

Не е спазено изискването за осчетоводяване на стопанските операции по 

сметки в съответствие с техния характер, съгласно СБО, утвърден от министъра на 

финансите с ДДС № 14 от 2013 г. 

С размера на неправилното отчитане е занижен шифър 0781 „Преоценки на 

нефинансови активи“ и завишен шифър 0782 „Преоценки на финансови активи“ от 

Отчета за приходи и разходи. 

 

3.   При извършената проверка на сметка 9214 „Получени гаранции и 

поръчителства“ в АПИ към 31.12.2020 г. сe установиха следните неправилни 

отчитания:3  

3.1. Банкови гаранции и застрахователни полици за авансови плащания и 

изпълнение на договори общо в размер на 22 840 795 лв. в отчетна група „Бюджет“ и в 

размер на 20 426 112  лв. в отчетна група СЕС с изтекъл срок на валидност не са 

отписани от сметка 9214 „Получени гаранции и поръчителства“. 

 3.2. Намаление на стойността на банкова гаранция за авансово плащане по 

договор в размер на 6 558 528 лв. не е осчетоводено по кредита на сметка 9214 

                                                 
2
 Одитно доказателство № 5 

3
 Одитно доказателство № 6 
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„Получени гаранции и поръчителства“ в отчетна група „Бюджет“. 

Не са спазени указанията дадени от министъра на финансите с т. 38 от ДДС  

№ 10 от 2013 г.  

С неправилното отчитане е завишен шифър 0350 „Задбалансови активи“ в 

отчетна група „Бюджет“ – 29 399 323 лв. и в отчетна група СЕС – 20 426 112 лв. 

 

 

 Сметната палата извърши одита в съответствие със Закона за Сметната палата и 

МСВОИ (1003-1810). Отговорностите на Сметната палата съгласно МСВОИ (1003-

1810) са описани допълнително в раздела Отговорности на Сметната палата за 

одита на консолидирания финансов отчет от настоящия доклад. Сметната палата е 

независима от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в 

съответствие с Етичния кодекс на Сметната палата, като тя изпълни и своите други 

етични отговорности в съответствие с този кодекс. Сметната палата счита, че 

получените одитни доказателства са достатъчни и уместни, за да осигурят база за 

изразяване на квалифицирано мнение. 
 

 

 

Ключови одитни въпроси 
 
 

С изключение на въпросите, описани в раздела База за изразяване на 

квалифицирано мнение, Сметната палата реши, че няма други ключови одитни 

въпроси, които да бъдат комуникирани в настоящия доклад. 

 

Правно основание за извършване на одита 

Сметната палата извърши одита на основание чл. 54 от Закона за Сметната 

палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 

2021 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-01-01-113 от 16.09.2020 г., изменена със 

Заповед № ОД-01-01-020 от 15.03.2021 г. на Горица Грънчарова-Кожарева, заместник-

председател на Сметната палата. 

 

Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет 

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на 

този консолидиран финансов отчет в съответствие с приложимата обща рамка за 

финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и 

сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси, и за такава система 

за вътрешен контрол, каквато ръководството определи, че е необходима, за да даде 

възможност за изготвянето на консолидирани финансови отчети, които да не съдържат 

съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или 

грешка. 

При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи 

отговорност за оценяване способността на бюджетната организация да продължи да 

функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, 

въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки 

счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен 

когато бюджетната организация ще бъде закрита или нейната дейност ще бъде 

преустановена. 
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Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов 

отчет 

Целите на Сметната палата са да получи разумна степен на сигурност относно 

това дали консолидираният финансов отчет като цяло не съдържа съществени 

неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издаде 

одитен доклад, който да включва одитно мнение. Разумната степен на сигурност е 

висока степен на сигурност, но не е гаранция, че финансов одит, извършен в 

съответствие с МСВОИ (1003-1810), винаги ще разкрива съществено неправилно 

отчитане, когато такова съществува. Неправилните отчитания могат да възникнат в 

резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се 

очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, ще окажат влияние върху 

икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този консолидиран  

финансов отчет. 

Като част от финансовия одит в съответствие с МСВОИ (1003-1810), Сметната 

палата използва професионална преценка и запазва професионален скептицизъм по 

време на целия одит. Сметната палата също така: 

 идентифицира и оценява рисковете от съществени неправилни отчитания в 

консолидирания финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, 

разработва и изпълнява одитни процедури в отговор на тези рискове и получава одитни 

доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на 

одитно мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е 

резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, 

което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, 

фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в 

заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол. 

 получава разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да 

разработи одитни процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, 

но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на 

бюджетната организация.   

 оценява уместността на използваните счетоводни политики и разумността на 

счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от 

ръководството. 

 достига до заключение относно уместността на използване от страна на 

ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо 

предприятие и, на базата на получените одитни доказателства, относно това дали е 

налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха 

могли да породят значителни съмнения относно способността на бюджетната 

организация да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако Сметната 

палата достигне до заключение, че е налице съществена несигурност, от нея се изисква 

да привлече внимание в одитния си доклад към свързаните с тази несигурност 

оповестявания в консолидирания финансов отчет или в случай че тези оповестявания са 

неадекватни, да изрази модифицирано мнение. Заключенията на Сметната палата се 

основават на одиторските доказателства, получени до датата на одитния доклад. 

Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина бюджетната организация 

да преустанови функционирането си като действащо предприятие. 
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 оценява цялостното представяне, структура и съдържание на консолидирания 

финансов отчет, включително оповестяванията, и дали консолидираният финансов 

отчет представя стоящите в основата операции и събития по начин, който постига 

вярно и честно представяне. 

Сметната палата комуникира с ръководството наред с останалите въпроси, 

планирания обхват и време на изпълнение на финансовия одит и съществените 

констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, 

които са идентифицирани по време на извършвания финансов одит. 

Сред въпросите, комуникирани с ръководството, Сметната палата определя тези 

въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на консолидирания финансов 

отчет за текущия период и които следователно са ключови одитни въпроси. Сметната 

палата описва тези въпроси в одитния доклад, освен в случаите, в които закон или 

нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на информация за този 

въпрос или когато, в изключително редки случаи, Сметната палата реши, че даден 

въпрос не следва да бъде комуникиран в одитния доклад, тъй като би могло разумно да 

се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите 

от гледна точка на обществения интерес от тази комуникация. 

 

Част II. Докладване във връзка с други законови и други отговорности – 

други констатации при одита на консолидирания финансов отчет 

 В съответствие с чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата и МСВОИ 12 Ползи 

от работата на върховните одитни институции – насочена към подобряване на 

живота на гражданите, Сметната палата, за да отговори на очакванията на 

обществото и за да засили отчетността, прозрачността и интегритета на бюджетните 

организации, комуникира в одитния доклад констатираните неправилни отчитания, 

коригирани по време на одита, и съществени недостатъци на вътрешния контрол, освен 

когато: 

 дадена констатация се отнася за въпрос, който очевидно е без никакви 

последици за консолидирания финансов отчет; 

 закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на 

дадена констатация; или 

  в изключително редки случаи, Сметната палата реши, че дадена констатация 

не следва да бъде комуникирана в одитния доклад, тъй като би могло разумно да се 

очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от 

гледна точка на обществения интерес от тази комуникация. 

 

Сметната палата не модифицира одитното мнение във връзка с включените в 

Част II на настоящия одитен доклад други констатации. 

 

Коригирани неправилни отчитания 
    

1.  Изплатени финансови средства в размер на 89 768 092 лв. (в т. ч. за 

придобиване на други машини съоръжения и оборудване -74 433 817 лв., за 

придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти - 8 645 073 лв., 

за материали - 1 534 101 лв. за разходи за външни услуги и обучения - 5 155 101 лв.) за 
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изпълнение на втори и трети етап по договор за проектиране, изграждане и въвеждане 

на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна 

мрежа, приета и въведена в експлоатация с протокол от 14.12.2018 г., неправилно са 

осчетоводени по сметка 2079 „Други материални дълготрайни активи в процес на 

придобиване“ (през 2019 г.-35 999 280 лв. и през 2020 г. - 53 768 812 лв.), вместо по 

съответните счетоводни сметки.4 

Не са спазени разпоредбите на чл. 24, ал. 1 от ЗСч, финансовия отчет да 

представя вярно и честно имущественото и финансово състояние на предприятието. 

 

2.  Завършени инфраструктурни обекти в АПИ, за които има издадено 

разрешение за ползване, в общ размер на 2 684 531 лв. не са прехвърлени от сметка 

2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт“ по сметка 

2202 „Инфраструктурни обекти“ в отчетна група „ДСД“, не са включени в 

амортизационния план и не е начислена амортизация.5 

Не са спазени указанията, дадени с т. 18 от ДДС № 14 от 2013 г. и ДДС № 05 

от 2016 г. на МФ за начисляване на амортизация. 

 

3.  При извършената проверка на сметка 9214 „Получени гаранции и 

поръчителства“ в АПИ към 30.06.2020 г. сe установиха следните неправилни 

отчитания:  

 3.1. Банкови гаранции и застрахователни полици за авансово плащане и 

изпълнение на договор общо в размер на 7 879 642 лв. в отчетна група „Бюджет“ и в 

размер на 10 382 850  лв. в отчетна група „СЕС“ с изтекъл срок на валидност не са 

отписани от сметка 9214 „Получени гаранции и поръчителства“. 

3.2. Банкова гаранция за изпълнение на договор в размер на 2 323 500 лв. е 

осчетоводена правилно по сметка 9214 „Получени гаранции и поръчителства“ и е 

осчетоводена неправилно повторно със сума в размер на 1 505 955 лв. в отчетна група 

„Бюджет“. 

3.3. Намаление на стойността на банкова гаранция за авансово плащане по 

договор в размер на 1 451 807 лв. не е осчетоводена по кредита на сметка 9214 

„Получени гаранции и поръчителства“ в отчетна група „Бюджет“. 

3.4. Банкови гаранции общо в размер  на 134 000 лв. са осчетоводени два пъти по 

сметка 9214 „Получени гаранции и поръчителства“ в отчетна група „Бюджет“. 

3.5. Валидна застрахователна полица на стойност 61 500 лв. не е осчетоводена по 

сметка 9214 „Получени гаранции и поръчителства“ в отчетна група „Бюджет“.6 

Не са спазени указанията дадени в т. 38 от ДДС № 10 от 2013 г. на МФ.  

 

Съществени недостатъци на вътрешния контрол 
 

 Не са констатирани съществени недостатъци във вътрешния контрол.  

 
 

Неправилните отчитания са констатирани при текущия контрол и са коригирани 

преди изготвянето на годишния финансов отчет за 2020 г. 
 

 

                                                 
4
 Одитно доказателство № 2 

5
 Одитно доказателство № 3 

6
 Одитно доказателство № 4 
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В подкрепа на констатациите са събрани 6 броя одитни доказателства, които 

заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се 

намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното 

съдържание на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37. 

 

Настоящият одитен доклад е приет на основание чл. 54, ал. 14 от Закона за 

Сметната палата, с Решение № 108 от 18.05.2021 г. на Сметната палата и е изготвен в 

два еднообразни екземпляра, един за Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и един за Сметната палата. 
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Приложение № 1 Опис на одитните доказателства 

В таблицата е представен списък на одитните доказателства, подкрепящи 

констатациите, комуникирани в одитния доклад. 

 

№ Одитни доказателства Брой страници 

01.01 

 

МО № 01 от 02.01.2020 г. за отписване на инфраструктурни 

обекти прехвърлени на община Габрово и МО № 03 от 01.03.2020 

г. за прехвърляне на  инфраструктурни обекти, които на са с 

характер на такива, Протоколи с  №№  37 от 30.05.2018 г., 39 от 

11.10.2019 г., 40 от 13.03.2020 г. на постоянната комисия и 

заповеди с №№ РД 02-14-286 от 01.04.2020 г., РД 02-14-473 от 

19.06.2020 г., РД 02-14-554 от 14.07.2020 г., РД 02-14-

697/13.07.2018 г. и РД 02-14-1164/06.11.2019 г. 

75 

01.02 Писмо до ръководителя на одитния екип на Сметна паалата за 

предприетите действия във връзка с некоригираните неправилни 

отчитания установени при предходни одити 

2 

01.03 Писмо до СП за извършени корекции по сметка 2202  2 

01.04 Мемориални ордери за изписване на инфраструктурни обекти, 

справка за предприети действия, доклад за отписване, заповед за 

отписване, Справки за отписаните обекти от баланса на МРРБ 

през 2020 г. 

На файл в ПП 

„Пентана“  
Работен план 02 

стъпка 02 

02 РД № 2.16-5 за процедури по същество (тестове на детайлите) при 

проверка на салдото по сметка 2079 „Други материални 

дълготрайни активи в процес на придобиване“  в Агенция „Пътна 

инфраструктура“ към МРРБ към 30.06.2020 г.  

3 

02.01 Етапи на изпълнение по договор № Д-7/16.01.2018 г. 3 

02.02 Аналитична оборотна ведомост на сметка 2079 за периода 01.01.-

30.06.2020 г. 

1 

02.03 Движение на сметка 4010 с аналитичност: Консорциум "КАПШ 

ТРАФИК СОЛЮШЪНС" ДЗЗД; ПН № Е01310/15.01.2020; ф-ра № 

0000000002/15.11.2019; контролен лист № 41/09.01.2020; писмо с 

вх. № 53-00-11372/15.11.2019 и приложения 

19 

02.04 Окончателно плащане по дог. № Д-7/16.01.2018 г.: ПН № 

Е01504/12.05.2020 г.; ф-ра № 0000000003/05.03.2020 г.; контролен 

лист № 567/24.03.2020 г.; писмо с вх. № 53-00-2757/24.03.2020 г. и 

приложения 

9 

02.05 Приемо-предавателен протокол от 14.12.2018 г. за прехвърляне и 

приемане на системата за електронна винетка и за въвеждането й 

в търговска експлоатация; приемо-предавателен протокол от 

27.03.2019 г., придружително писмо и приложение № 1; 

окончателен доклад от 05.04.2019 г. и приложения 

47 

02.06 Писмо с изх. № 53-00-9753/18.10.2019 г. относно одобряване на 

план за обучение; писмо с вх. № 53-00-8849/21.09.2018 г. относно 

предоставяне на концепция за обучение 

2 

02.07 Протокол от 29.03.2019 г. и присъствени списъци за проведени 

обучения 

32 

02.08 Счетоводна статия 11/3 от 24.11.2020 г. за прехвърляне на активи 

придобити от КАПШ от сметка 2079 по сметки от гр. 20, гр. 30 и 

гр. 21 

1 

02.09 Приложения на активи от МО 2079  На файл в ПП 

„Пентана“  
Работен план 13 

стъпка 04.01 
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03 РД № 2.16-2 за процедури по същество (тестове на детайлите) при 

проверката на счетоводното отчитане на незавършеното 

строителство, производство и основен ремонт в Агенция „Пътна 

инфраструктура“ към МРРБ към 30.06.2020 г. 

8 

03.01 Разрешения за ползване № СТ-05-1555/17.12.2018 г. и № СТ-05-

480/30.06.2020 г. 

3 

03.02 Справка за потвърждение на салдата по аналитични партиди на 

сметка 2071 от съответните дирекции на АПИ 

4 

03.03 Коригиращи счетоводни операции към 30.09.2020 г. - дневник на 

сметка 2202, дневник на сметка 2071, МО № 32/30.09.2020 г., 

справка за дълготраен актив, извлечение от инвентарна книга 

8 

03.04 Коригиращи счетоводни операции към 30.09.2020 г. - инвентарна 

книга, МО № 32/30.09.2020 г., справка за дълготраен актив, 

фактури, контролни листа, платежни нареждания 

10 

04 РД 2,16-12 за процедури по същество на салдото по сметка 9214 

„Получени гаранции и поръчителства“ към 30.06.2020 г. 

в Агенция Пътна Инфраструктура към Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството 

9 

04.01 Банкови гаранции; Застрахователни гаранции; Оборотна ведомост 

на сметка 9214 „Получени гаранции и поръчителства“ на НТУ; 

Платежно нареждане; Дневник на сметка 9214, с ан. с-ки с 

движение за периода от 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. на НТУ; 

Дневник на сметка 9214 „Получени гаранции и поръчителства“;  

Мемориални ордери; Хронологични описи; Анекси 

69 

04.02 Банкови гаранции; Застрахователни гаранции; Анекси; 

Мемориални ордери; Хронологични описи; Платежно нареждане; 

Приемно-предавателни протоколи; Аналитична оборотна 

ведомост; Писмо искане за плащане по банкови гаранции 

65 

04.03 Банкова гаранция № 36/6389/13; Промяна №1; Аналитична 

оборотна ведомост за период 01.01.2020 г. - 31.10.2020 г. 

3 

04.04 Банкова гаранция за авансово плащане № MD1508610004; Анекс 

№ 12/13/14; Мемориални ордери; Дневник на сметка 9214/0, с ан. 

с-ки с движение със суми по кореспондиращи сметки и номер на 

документ, за период 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г. 

9 

04.05 Банкови гаранции; Мемориални ордери; Дневник на сметка. 14 

04.06 Застрахователна гаранция; Добавък 1; Платежно нареждане; 

Мемориален ордер; Писмо. 

7 

05.01 Счетоводна справка за сметка 5314 1 

05.02 Констативен протокол от 02.04.2021 г. за извършена преоценка на 

Воден заем 

1 

06 РД 2.16-5 за процедури по същество на салдото по сметка 9214 

„Получени гаранции и поръчителства“ към 31.12.2020 г. в 

Агенция Пътна Инфраструктура към Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството.  

8 

06.01 Банкови гаранции, застрахователни полици, хронологични описи, 

приемно-предавателни протоколи, промени, анекси, платежно 

нареждане и мемориален ордер. 

84 

06.02 Банкови гаранции, застрахователни полици, промени, анекси, 

приемно-предавателни протоколи, разрешение за ползване 

36 

06.03 Застрахователна полица, добавък № 1, писмо, добавък №2 5 

 


