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Резюме: Описан е бюджетния процес по своята същност. Процесът притежава планов ха-

рактер, защото е част от управленския процес,
изразен от цикъла на изпълняване на управленските функции. Бюджетният процес е законово регламентиран по отношение на сроковете
за изпълнение на отделните етапи и изисквания
към тях. В статията се изследват основите на
бюджетната процедура в Република България и
са разглеждат участниците и етапите в нея.
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Abstract: The budget process is described by its
essence. The process owns planned nature because
it is part of the management process, expressed by
the cycle of performing management functions.
The budget process is legally regulated in terms
of deadlines for implementation of the individual
Въведение
Процесът на бюджетиране както в частната,
така и в обществената сфера е отправна точка за
моделиране на бъдещото развитие, взимайки предвид изискването за определена информационна
обезпеченост, обхваща във възможно най-висока степен всички дейности, който се извършват в
рамките на организациите в публичния и частния
сектор. За успешното реализиране на програмния
бюджет в публичната сфера, в т.ч. сектора „Отбрана“, е необходимо процесите на планиране, програмиране и бюджетиране на държавно ниво да се
обвържат с аналогичните етапи на ниво бюджетна
структура от Министерството на отбраната, тъй
като ролята на програмния бюджет не се обвързва

stages and requirements to them. In the report is
scrutinizes the basics of the budget procedure in
the Republic of Bulgaria and examines the participants and stages in it.
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единствено с формалното обобщаване на приходно-разходна информация, а следва да е инструмент
за управление на процесите1 в съответната организация от гледна точка на реализиране на публични програми, касаещи целия обществен сектор и
неговата ефективност. Бюджетирането по своята същност притежава планов характер, защото е
част от управленския процес, изразен от цикъла на
изпълняване на управленски функции.
Бюджетен процес
Бюджетният процес може да се разглежда
като съвкупност от сложни последователни финансови и процесуални действия, извършвани от
държаните органи, местните власти и други участници в бюджетния процес, регулирани от зако31

нодателството на Република България, както и
техните вътрешноведомствени поднормативни
актове свързани с планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета. Този процес включва прогнозиране, планиране, изпълнение, наблюдение и контрол и накрая отчет на
изпълнението на бюджета.
Бюджетната процедура включва всички процедурни правила, предвидени в Закона за публичните финанси (ЗПФ), които обхващат планиране2,
одобрение и изпълнение на бюджета. Тя включва
етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето на средносрочната бюджетна прогноза и на проекта на държавния бюджет. В обхвата на процедурата попадат
всички разпоредители с бюджет по бюджетите на
бюджетните организации, като в него попадат и
юридически лица, контролирани от държавата/общините, които са част от сектор „Държавно управление“6. Резултат в първия етап на бюджетната
процедура е разработване на средносрочна бюджетна прогноза за тригодишен период, а през втория етап на бюджетната процедура се разработва
законопроектът на държавния бюджет на Република България за следващата година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.
Бюджетната процедура по съставянето на
средносрочната бюджетна прогноза и на проекта на държавния бюджет за следващата година
се приема с Решение на Министерския съвет по
предложение на министъра на финансите, като
срока за приемане е до 31 януари всяка година.
Бюджетната процедура представлява график,
съобразно който първостепенните разпоредители
с бюджет (ръководителите на бюджетните организации – министри, председатели на държавни
агенции, на комисии и т.н.)5 разработват и представят първоначално бюджетните си прогнози за
периода три години, а впоследствие и проектобюджетите си за първата година и актуализираните
си бюджетни прогнози за следващите две години.
Етапи на бюджетната процедура
Бюджетният процес е сложен и от гледна точка на това, че при изпълнение на всяка една от
неговите фази/етапи е необходимо съобразяване и координиране с всички закони и подзаконови нормативни актове, които имат отношение към
държавния бюджет и бюджетите на разпоредите32

лите от всички степени4. Бюджетният процес в
България през годините се регламентира основно
в законите, свързани с изпълнението на бюджета.
Бюджетната процедура за съответната година е част от първите два етапа на бюджетния процес – съставяне и приемане на държавния бюджет в т.ч. и на бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет (ПРБ). Те се провеждат
през годината, предхождаща годината на конкретния годишен бюджет. Следващите два етапа – изпълнение на бюджета и текущия му отчет (ежемесечен и тримесечен) следват текущата планова
година, а годишния отчет и приемането му от Народно събрание следват следващата година, т. е.
продължителността на един бюджетен процес е
между 2-3 години.
Със заложената в ЗПФ бюджетна процедура
се регламентира начина и реда на съставяне на
средносрочната бюджетна прогноза и на държавния бюджет за съответната година, като са определени и съответните етапи, срокове, отговорности
и изисквания. Процедурата, включваща съставяне и приемане на държавния бюджет е разделена
на два основни етапа.
А. Първия етап стартира с Решение на Министерския съвет (РМС), относно приемане бюджетната процедура по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза и на проекта на
държавния бюджет за следващата година (заб.
Срока за съответното РМС е до 31януари). През
този период ПРБ по указания на министъра на финансите и на основание РМС от края на предходната година, относно одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза
за съответния период до началото на м. март (срока се определя от РМС за бюджетната процедура)
разработват и представят в Министерството на
финансите средносрочна бюджетна прогноза по
области на политики/функционални области и отбранителни програми за съответния период. Тук
трябва да се има предвид, че при резки промени в
макроикономическите показатели още през пролетта (заб. изготвената от МФ пролетна макроикономическа прогноза към 25 март) представената към този срок средносрочна прогноза няма
да е прецизна и коректна, относно стойностите на
показателите, като база, върху която ще се съставя проектобюджета за следващата година. Поради
тази причина изготвянето на средносрочна про-

гноза от ПРБ на този ранен етап на процедурата
(в началото на м. март) може би е безсмислено.
Следващата стъпка в този етап е съгласуване
на проекта на средносрочната бюджетна прогноза3 между министърът на финансите и ПРБ (без
кметовете на общините), Националното сдружение на общините в Република България и Фискалния съвет.
В изпълнение на разпоредбите на ЗПФ, Министерския съвет до 20 април по предложение на
Министерството на финансите одобрява средносрочна бюджетна прогноза за следващите три години, която трябва да е разработена на базата на:
• най-вероятния или на по-консервативния
макроикономически сценарий, основан на
пролетната макроикономическа прогноза;
• утвърдените с последната средносрочна бюджетна прогноза фискални цели, политики и
разходни тавани и/или бюджетни взаимоотношения;
• оценка на прякото въздействие на предвижданите политики върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси;
• бюджетните прогнози на ПРБ за следващите
три години;
• оценките на Министерството на финансите
на прогнозите на ПРБ;
• други оценки и прогнози, които може да
включват и прогнози и оценки за дълга на
подсектор «Централно управление», на социално осигурителните фондове и на подсектор
„Местно управление.
Последната стъпка на този етап е привеждане на бюджетните прогнози на ПРБ в съответствие с мотивираното становище и препоръките
на Фискалния съвет относно пролетната макроикономическа прогноза и/или средносрочната
бюджетна прогноза, приетите стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели, одобрения максимален
размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по Закона за кредитиране
на студенти и докторанти, утвърдения норматив
за час програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми на БНР и БНТ и одобрените проекти, които
ще се финансират с държавни и/или държавногарантирани заеми.

Б. Вторият етап стартира с издаване на указния от министъра на финансите за подготовка и
представяне на годишните проектобюджети на
ПРБ за следващата година и на актуализираните им бюджетни прогнози за следващите две години, с цел разработването на проекта на държавния бюджет и актуализираната средносрочна
бюджетна прогноза, като указанията съдържат
срокове, макети, форми, разяснения и изисквания
за тяхното попълване, както и друга информация
за подпомагане на ПРБ в процеса на подготовка
на бюджетните документи.
След получаване на годишните проектобюджети на ПРБ за следващата година и на актуализираните им бюджетни прогнози за следващите две години, Министерството на финансите ги
оценява, като при констатиране на несъответствие с изискванията на указанията се връщат за
преработване. Когато ПРБ не са представили или
не са преработили проектите си съгласно определените от министъра на финансите изисквания
и срокове, министърът на финансите изготвя законопроекта за държавния бюджет на Република
България и проекта на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза в съответствие с приоритетите на фискалната политика въз основа на
разработените от Министерството на финансите
оценки и прогнози.
До средата на м. октомври Министерството
на финансите съгласува с ПРБ техните проектобюджети за следващата година и актуализираните бюджетни прогнози за съответния период, вкл.
и по програми. Предвижда се по този начин да
се осигури и съгласуваност между законопроекта за държавния бюджет и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, като параметрите
на одобрения законопроект за държавен бюджет
следва да съвпадат с параметрите на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.
Следващата стъпка на Министерството на финансите е да подготови и внесе в МС на проекта
на Закон за държавния бюджет на РБ за следващата година., (включително програмните формати на
бюджети на ПРБ) и проект на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за по-следващите
две години, която представлява мотиви към законопроекта за разглеждане и одобряване. След разглеждането и приемането от МС, същите се внасят
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за разглеждане и приемане от Народното събрание. Бюджетите на бюджетните организации в т.
ч. министерства, прилагащи програмен формат на
бюджет, се представят на постоянните комисии на
Народното събрание от съответния ПРБ.
Финалната стъпка на този етап е приемане
от Народното събрание на Закона за държавния
бюджет на Република България и обнародването
му в Държавен вестник и последващо приемане
от Министерски съвет на Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република
България и при необходимост промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза в съответствие с параметрите на приетите Закона за
държавния бюджет на Република България, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване.
Участници в бюджетния процес
Бюджетния процес до голяма степен зависи
от участниците в него и техните реални действия.
Връзката между различните участници в управлението на бюджетния процес се нуждае от много
добра координация, за да може действията им да
бъдат ефективни и постигане на максимален резултат при разпределение на публичния ресурс.
Най- общо участниците в бюджетния процес са:
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Държавният бюджет за съответната година се
приема със закон от Народното събрание. В този закон бюджетите на ПРБ - част от държавния
бюджет се разпределят на приходи, помощи и дарения, разходи, бюджетните взаимоотношения,
бюджетното салдо и операции в частта на финансирането, а разходите по бюджетите на ПРБ, които прилагат програмен формат на бюджет и по области на политики и/или бюджетни програми.
След приемането на бюджета следва следващия етап на бюджетния процес – неговото изпълнение. Изпълнението и отчитането на бюджета на ПРБ за съответната година се осъществява
при спазване на разпоредбите на ЗПФ, Закона за
счетоводството, Закона за държавния бюджет за
съответната година, Постановление на МС за изпълнение на бюджета за съответната година, указания на министъра на финансите и указанията
на ПРБ за изпълнение на бюджета. Със съответни указания министъра на финансите урегулира
процеса на изпълнение на годишния държавен
бюджет и бюджетите на ПРБ, като последните организират и ръководят изпълнението на бюджетите си и определят бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и ги утвърждават,
От своя страна второстепенните разпоредители с
бюджет определят и утвърждават бюджетите на
разпоредителите си с бюджет от по-ниска степен.
Изпълнението и отчитането на бюджета на разпоредителя с бюджет задължително
трябва да обхваща:
1. Разпределение на бюджета - ПРБ представят в МФ месечно разпределение на годишните си бюджети;
2. Изпълнение на бюджета;
А. изготвянето на ежемесечна заявка за
лимит за плащанията - Плащанията се извършват в системата на Единната сметка по
реда указан в съответните ДР (държавни разходи) на министъра на финансите, чрез заявките и лимитите за плащания в СЕБРА.
В. извършването на промени по бюджета - в етапа на изпълнение на бюджета се извършват и редица промени/корекции по него
поради различни причини: смяна на приоритети, непредвидени разходи и др. Същите се
извършват по реда на ЗПФ – чл.109, чл.110
и чл.112.

a) Министерският съвет може да одобрява
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики и бюджетни програми
по бюджетите на ПРБ по държавния бюджет по
тяхно предложение, съгласувано с министъра на
финансите (чл. 109 от ЗПФ);
b) Министърът на финансите може да извършва промени по бюджетите на ПРБ по държавния бюджет (чл.110 от ЗПФ);
c) ПРБ от своя страна извършва съответните
промени по бюджета си, включително по бюджетите на второстепенните си разпоредители с бюджет (чл. 112 от ЗПФ);
C. Отчитането изпълнението на бюджета Министърът на финансите дава указания за формата, съдържанието и сроковете за съставянето и
представянето на отчетите от страна на ПРБ и е
задължен да внася в Министерския съвет информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за всяко тримесечие на
текущата бюджетна година на основата на ежемесечно предоставяните отчети от ПРБ.
ПРБ представят в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз, както и
друга допълнителна информация, а ПРБ, които
прилагат програмен формат на бюджет, представят в Министерството на финансите и тримесечна
информация за разходите по бюджетни програми.
В хода на изпълнение на бюджета през текущата
година Министерството на финансите осъществява наблюдение на текущото изпълнение на консолидираната фискална програма, чрез съответните текущи отчети.
След приключване на държавния бюджет към
31 декември се пристъпва от всички участници в
бюджетния процес към изготвяне на годишните
отчети за изпълнение на съответните им бюджети по разпоредители. Изготвянето и представянето им става във форма, срокове и ред, указани от
министъра на финансите.
Министърът на финансите изготвя годишния
отчет за изпълнението на държавния бюджет по
показателите, по които е приет и отчет на консолидираната фискална програма въз основа на го-

дишните отчети на ПРБ и отчета на централния
бюджет и го представя на Сметната палата съответния отчет за предходната година. Също така внася за разглеждане от Министерския съвет
отчета за изпълнението на държавния бюджет по
показателите, по които е приет, изготвен въз основа на одитираните от Сметната палата годишни
отчети на ПРБ и на централния бюджет, придружен с доклад, в срок до 30 септември на следващата бюджетна година.
От своя страна Министерският съвет приема и внася в Народното събрание отчета на държавния бюджет, а Народното събрание приема с
решение отчета за изпълнението на държавния
бюджет не по-късно от 31 декември на годината,
следваща отчетната година.
3. Анализа на изпълнението на бюджета –
извършване на анализ на всички елементи на бюджетния процес, с цел вземане на правилни управленски решения;
4. Контролни процедури за изпълнението на
бюджета и др. - ПРБ, които прилагат програмен
формат на бюджет, представят в Министерството
на финансите, Народното събрание и Сметната палата подробен отчет за изпълнението на програмните бюджети към полугодието и за годината.
Заключение
1. Бюджетният процес е законово регламентиран по отношение на сроковете за изпълнение
на отделните етапи и изисквания към тях. Бюджетният процес е сложен и от гледна точка на
това, че при изпълнение на всяка една от неговите
фази/етапи е необходимо съобразяване и координиране с всички закони и подзаконови нормативни актове, които имат отношение към държавния
бюджет и бюджетите на разпоредителите от всички степени.
2. В законите свързани с бюджета на Република България до 2014 г., ПРБ не са имали изискване
за разработване на правила за бюджетния процес.
С приемането на ЗПФ за първи път се регламентира, че ПРБ разработват и утвърждават вътрешни правила за организация на бюджетния процес,
но без изрична регламентация са съдържанието в
тях, което е предпоставка за това, че всеки разпоредител има право (възможност) самостоятелно да
решава как да разработи съответните правила, съ35

гласно спецификата на организация на финансовите си органи и тяхната дейност, включително и организацията на бюджетния процес.
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