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Abstract: The purpose of the research is to identify and comprehensively analyze the problematic
issues in the budgeting system in the Ministry of
Defense and, on this basis, to formulate proposals
for its improvement. The article presents a modУвод
Съществената роля на средносрочните бюджетни рамки при разработването и изпълнението на фискалната политика е призната както от
литературата, така и от политиците. По този начин има все по-голям акцент върху предоставяне
на бюджетно планиране с многогодишна перспектива, тъй като се разглежда като лош инструмент
за управление на фискалната политика.
Съставянето, приемането, разпределянето,
промените, изпълнението и отчитане на бюджета
на Министерството на отбраната, се осъществя28

el of the information system for budget planning
and management in the Ministry of Defense, which
aims to improve the budget process.
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ва: по области на политики и бюджетни (основни)
програми, в т. ч. по програма, подпрограма, програмен елемент, обособен програмен елемент; по
функции и дейности1 от Единната бюджетна класификация (ЕБК) и за всеки отделен второстепенен разпоредител с бюджет (ВРБ), разпределено
в децентрализирани и централизирани разходи по
програми, дейности и функции.2
Развитието на публичните финанси в Република България изисква решителни действия за
ускоряване процеса на реформата чрез изграждане на нови системи за планиране, управление

и контрол. Основа на бъдещето структурно и
функционално реформиране е развитието и усъвършенстването на бюджетния процес в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Целта на изследването е да се идентифицират
и комплексно да са анализират проблемните въпроси в системата за бюджетиране в МО и на тази
основа да се формулират предложения за нейното подобрение. В статията е представен модел на
информационна системата за планиране и управление на бюджета в Министерството на отбраната, чрез които се цели усъвършенстване на бюджетния процес.
Анализ на системата
за бюджетиране в Министерство
на отбраната
Разходите по бюджетите на разпоредителите
с бюджет се класифицират по показатели въз основа на икономически и функционален признак,
като тези които прилагат програмен формат на
бюджет, се класифицират и по области на политики/функционални области и бюджетни програми
от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет (ПРБ).
Отразяването в детайли на промените, разпределянето и изпълнението на бюджета и обработването на писмата, свързани с тях, става
чрез пакет MS Office, като едни и същи данни
се въвеждат в няколко таблици, предвид разрезите, в които се следи изпълнението на бюджета (области на политики и бюджетни програми,
по функции и дейности, по ВРБ), за да се получи консолидирана информация за изпълнението
на бюджета на МО. Това се извършва за цялата
система от дирекция „Планиране, програмиране
и бюджет“ (ДППБ), а от второстепенните разпоредители с бюджет и от програмните екипи – в
касаещата ги част. Изготвянето на справки става
ръчно, т. к. естеството на таблиците не позволява
автоматичното генериране на детайлна и обобщена информация, а своевременната и точна информация е необходима за подготовката и вземането
на управленски решения.
При отразяване на промените, разпределянето, утвърждаването и изпълнението на бюдже-

та на МО, ДППБ кореспондира с други министерства и ведомства, с ВРБ и с ръководителите
на програми, като комуникацията е затруднена, а
процесът е бавен и тромав. Забавянето и накъсването на комуникацията води до разминаване в данните в края на месеца на ниво ПРБ, ВРБ и програми.
За преодоляване на тези трудности е необходимо коренна промяна в системата за бюджетиране, изразяваща се с въвеждане в МО на нова информационна система, чрез която цялостно
ще се модернизира бюджетния процес, в т.ч. планирането и управлението на бюджета на МО. За
осъществяването на тези дейност е необходимо в
МО да се разработи и въведе в действие информационна система.
Обхват и съдържание
на информационната
система „Бюджет“
Информационна система „Бюджет“ (ИС „Бюджет“) в МО е интегрирана съвкупност от взаимно обвързани и допълващи се подсистеми и
модули/функционалности, използващи единна
номенклатура.
Информационна система „Бюджет“ в МО е
единна информационна система за планиране и
управление на бюджета на МО с възможност за
работа в реално време; обхваща цялата информация, относно бюджета; включва всички участници в бюджетния процес; осигурява създаване,
съхраняване, обмен, защита, контрол и поддържане на единен информационен ресурс за бюджета
на МО като унифицира и автоматизира процесите
на планиране и управление на бюджета.
В своя завършен вид ИС „ Бюджет“ ще обхваща целия процес на съставяне на средносрочната
бюджетна прогноза, планиране, разпределение и
изпълнение на бюджета на MO от ВРБ и ръководители на програми. Поради това декомпозицията на информационната система „Бюджет“ е извършена по предметно - функционален признак.
ИС „Бюджет“ ще покрива 7 базови функционалности (на този етап), които ще са интегрирани
в единна система с възможност за усъвършенстване и актуализация. Функционалностите следват
процесите по планиране на средносрочната бюджетна прогноза, планиране, съставяне, приема29

не, разпределяне, променяне, изпълнение и отчитане на бюджета на МО, в. т. ч. и бюджетите
на второстепенните разпоредители с бюджет към
МО, като параметрите за всяка функционалност
(входни данни, процеси, изходни данни, участници, алгоритъм и др.) ще се задават от ДППБ.
Въвеждането в експлоатация следва да става
поетапно – всяка разработена функционалност ще
се изпитва от определени участници и след нейното одобрение, ще стартира нейното използване.
Всяка въведена в експлоатация функционалност
ще доведе до ускоряване на комуникацията за цялостната система и ще допринесе до облекчаване
на деловодните системи на МО и на ВРБ.
Функционалният обхват на системата ще
включва решаването на следните основни подсистеми:
 Подсистема за планиране се декомпозира на
следните комплекси: средносрочно планиране
на финансовите ресурси и краткосрочно (едногодишно) планиране на бюджета.
 Подсистема за бюджетиране се декомпозира
на изпълнение на бюджета и отчитане на бюджета.
По функционален признак системата трябва
да осигури следните дейности:
A. Планиране
 разработване на средносрочни бюджетни прогнози;
 подготовка на проектобюджета по йерархията
на подчиненост3;
 изготвяне на консолидиран проектобюджет на
МО;
 подготовка на документите за обосновка и
защитата на консолидирания проектобюджет
на МО пред МФ, Комисия по отбрана и други
държавни органи във вид на текст, таблици и
графики и др.
B. Разпределение на бюджета
 изготвяне и разпределението на бюджета на
МО по политики, програми, функции, групи
и дейности в съответствие със Закона за държавния бюджет и приоритетите на МО за текущата година;
 изготвяне на бюджетите на ВРБ и разходите
по програми;
 разпределение на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет/разходите по
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програми и уведомяването на ръководителите;
 одобряване за месечни лимити за плащане на
второстепенните разпоредители, както и преразпределение на годишните лимити.
C. Заявяване на потребностите
 заявяване на месечните потребности от финансови средства от второстепенните разпоредители с бюджет;
 анализ на заявките по реда на подчиненост,
оценка на предстоящите разходи в зависимост
от стоящите пред съответните структури задачи, преразпределяне на утвърдените лимити в
рамките на съответната структура и правене
на предложение за утвърждаване на допълнителни лимити в съответствие с поставените
задачи;
 подготовка и представяне на месечна заявка от
потребности за разходи пред Министерството
на финансите;
 разпределение на утвърдения месечен лимит
за плащане и уведомяване на ВРБ.
D. Изпълнение на бюджета
 регистрация на реализираните приходи по
ВРБ през годината по пълно ЕБК и консолидирано за МО;
 отчитане на движението на изпълнение на
приходната част по второстепенни разпоредители с бюджет през годината по пълно ЕБК и
консолидирано за МО (разликата между уточнен план на приходите и отчетни данни);
 регистрация на извършените разходи по ВРБ/
програми/функции/дейности и пълно ЕБК;
 отчитане на движението на разходите (разликата между уточнения план на разходите и отчетните данни) по второстепенни разпоредители с бюджет/програми/функции/дейности и
пълно ЕБК;
 отчитане на движението по изпълнението на
месечните лимити за плащания по второстепенни разпоредители с бюджет и пълно ЕБК;
 регистрация на корекциите по бюджетите на
второстепенни разпоредители с бюджет/програми/функции/дейности и пълно ЕБК по реда
на Закона за публичните финанси;
 изготвяне на Уточнените планове на приходите и разходите по бюджетите на ВРБ/програми/функции/дейности и пълно ЕБК и консолидирано за МО;

 изготвяне на коригирани бюджети по второстепенни разпоредители с бюджет/програми/
функции/дейности и пълно ЕБК и консолидирано за МО;
 изготвяне на информация и вътрешноведомствени документи в ДППБ за състоянието на
лимитите, на поетите задължения, постъпилите заявки за плащане, отказаните плащания,
потвърдените плащания и на анализи за нуждите на ръководството на МО;
 мониторинг на финансовите ресурси;
 съставяне на справки за извършените разходи,
състоянието на лимитите, изпълнението на целевите средства, изчисляване издръжката на
дейности и мероприятия;
 текущ анализ и контрол на изпълнението на
бюджета и предлагане на мерки за изпълнение
на приходната и вместване в разходната част
на бюджета;
 даване на становища по предложения за осигуряване на отделни дейности, корекции на
лимити и извършване на извънредни разходи;
 преразпределение на бюджетите и коригиране
на годишните лимити през годината в зависимост от текущото изпълнение на бюджетите и
за решаване на ново възникнали задачи.
E. Отчети
 Ежемесечен отчет на реализираните приходи
и извършените разходи по ВРБ и консолидирано за МО;
 Месен, тримесечен и годишен анализ на извършените разходи и поетите задължения чрез
таблични и графични форми;
 Изготвяне на документите по изискващата се
статистическа, фискална, оперативна и други
видове изискваща се отчетност;
 Водене на отчет на наличната информация по
ВРБ, програми, функции, групи и дейности по
пълно ЕБК.
Развитие на информационната
система „Бюджет“
Разработването на системата стартира през
2020 г. с разработване на изходно задание, което
представя архитектурната рамка и създадава общо разбиране за:
 необходимост от разработване на системата;
 целите, ефективността, задачите, ограниче-

нията и приоритетността на Информационна
система „Бюджет“;
 участниците в системата4;
 съдържанието и обхвата на системата;
 плана за действие;
 задълженията на длъжностните лица при
управлението на системата.
Разработването на ИС „Бюджет“ ще премине
през пет фази (предпроектен, разработване на системната, внедряване на системата, наблюдение и
анализ на системата и поддръжка на системата) и
осем етапа (диагностичен анализ, проучване, оформяне на технико-икономическо задание, разработване на принципни положения, проектиране на
организацията и технологията на системата, подготовка за внедряване, опитна експлоатация и редовна експлоатация).
През м. април 2021 г. бе създадена организация за провеждане на междинно тестване на разработените функционалности в ИС „Бюджет“ в Министерството на отбраната, като установените в
хода на междинното тестване проблеми се отстраняваха своевременно в процеса на работа/тестване от екипа-разработчик, като се въвеждаха необходимите подобрения в софтуерния продукт или се
извършва преоценка и промяна в първоначалните
изисквания от страна на ДППБ.
След завършване на междинното тестване на
ИС „Бюджет“ и отстраняване на констатираните
слабости се пристъпи към подготовка за организиране и провеждане на приемни изпитания, които се проведоха през периода октомври-декември
2021 г. Функционалности на ИС „Бюджет“ успешно преминали междинните тестове се въведоха в
експлоатация от началото на 2022 г., като работата по останалите функционалности ще продължи
през 2022 г. и следващите години до окончателното
завършване и приемане на ИС „Бюджет“ в пълния
обем от функционалности в съответствие с Изходното задание.
Същевременно се разработиха „Вътрешни
правила за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до ИС „Бюджет“ в Министерството на отбраната“, които определят условията
и редът за организиране, поддържане и достъп до
системата, както и „Ръководство на потребителя в
ИС „Бюджет“ на Министерството на отбраната.
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До момента са разработени три функционалности (със съответните модули) от ИС „Бюджет“:
„Извършване на корекции и контрол на бюджета“, „Дейности свързани с изпълнението на чл.
101 от Закона за публичните финанси“ и „Заявки
за лимит за плащане от ВРБ“.
Предимства на системата
Информационната система „Бюджет“ ще подобри управлението и контрола в бюджетния процес, чрез: засилване на отчетността и контрола на
бюджетната и лимитната дисциплина; отчет и контрол на финансовите средства по разпоредители с
бюджет/програми; изграждане на интегрирана комуникационна среда за обмен на данни, на която се
базират разработените комуникационно-информационни системи.
Ще се запази приемствеността, тъй като системата максимално ще използва наличната техническа база и ще се запази досегашните методи за
работа. Системата ще осигури автоматизирано събиране, обработка и извеждане на информация от
обхванатите обекти.
Не на последно място, информационната система е по-адаптивна, защото позволява настройване към измененията в регламентиращите документи, организационните нива и структури за
управление.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИС „Бюджет“ ще покрива седем базови функционалности, които ще са интегрирани в единна
система с възможност за усъвършенстване и актуализация и ще осигурява изготвянето на прецизни въздействия при планиране и изпълнение
на бюджета - създаване и консолидиране на бюджета с достатъчна точност, прецизност и своевременност на базата на програмното планиране,
бързата му пренастройка при промяна на приоритетите при планиране в програмен формат и създаване на многовариантност на бюджета.
Едно от основните предимства на системата
е, че функционира в реално време, което означава, че данните по йерархията на подчинените ще
се обменят във време което е необходимо за вземане на своевременни обосновани управленски
решения и ще предоставя информация на висшия
ръководен състав на МО и БА за реалното разходване на бюджета.
32

На базата на комуникационното и високотехнологичното програмно осигуряване ще се повиши достоверността на информацията и ще намали времето за обмен на данните необходими
на управляващите организационни структури и
длъжностни лица.
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