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УКАЗАНИЯ 

 
ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИТЕ НА БЮДЖЕТИ НА ПРБК ЗА 2013 г., 

ВКЛЮЧИТЕЛНО НА АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗЧЕТИ НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА 2014 И 
2015 г. 

 

 
 

Съгласно т. 2.2.2, буква „а” от Решение № 41 на Министерския съвет  

от 20 януари 2012 г. за бюджетната процедура за 2013 г. 
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С Решение № 298 на Министерския съвет от 17 април 2012 г. (РМС № 298 от 2012 г.) са 
одобрени основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2013-2015 г., приети са 
разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без по общини, за 
периода 2013-2015 г. С него завърши първият етап от бюджетната процедура за 2013 г., като 
се постави началото на изпълнение на ангажиментите на България по втория „Европейски 
семестър” за постигане на по-добро предварително съгласуване на националната фискална и 
бюджетна рамка с Конвергентната програма на Република България (2012-2015 г.) и мерките 
за постигане на приоритетите, националните цели и фактори за устойчив икономически 
растеж от Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на 
стратегията „Европа 2020” (актуализация 2012 г.) и се очерта бъдещата рамка за 
разработване на законопроекта за държавния бюджет за 2013 г. 

Одобрените тавани на разходите са база за разработване на проектобюджетите на 
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) за 2013 г., включително на 
актуализирани разчети на прогнозите за 2014 и 2015 г. Необходимо е ПРБК да концентрират 
усилията си върху приоритизиране на целите, политиките и програмите за 2013 г., както и да 
спазят сроковете за разработване на проектобюджетите си и представянето им в 
Министерството на финансите (МФ) с цел подготовката на проектозакона за държавния 
бюджет за 2013 г. и документите към него и по-ранното му разглеждане и одобряване от 
Министерския съвет и внасянето му в Народното събрание. 

 
I.  Обща част 

Тези указания са изготвени на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за устройството на 
държавния бюджет и във връзка с т. 2.2.2, буква „а”  от Решение № 41 на Министерския съвет 
от 20 януари 2012 г. за бюджетната процедура за 2013 г. (РМС № 41 от 2012 г.) с цел даване 
на бюджетни насоки до ПРБК за разработване на проектите на годишните им бюджети за 
2013 година. 

Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити следва да предоставят тези указания на 
подведомствените си разпоредители с бюджетни кредити и на нефинансовите предприятия 
от системата си, получаващи средства от централния бюджет. Министерството на 
образованието, младежта и науката (МОМН) следва да предостави указанията и на 
Българската академия на науките (БАН) и на държавните висши училища (ДВУ), 
Министерството на земеделието и храните (МЗХ) - и на ДФ “Земеделие”, Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) - и на Фонда за покриване на разходите за 
приватизация и следприватизационен контрол (ФПРПСК) към Агенцията за приватизация и 
следприватизационен контрол (АПСК), Министерството на отбраната (МО) - и на висшите 
военни училища, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) - и на Предприятието 
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството – и на Националната компания „Стратегически 
инфраструктурни проекти” (НКСИП). 

Министерството на здравеопазването (МЗ) следва да предостави указанията и на държавните 
и общинските лечебни заведения. 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) 
следва да предостави указанията и на Националната компания „Железопътна 
инфраструктура“. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството следва да предостави 
указанията и на Фонда за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД. 
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Съгласно т. 2.2.4 от РМС № 41 от 2012 г. и в съответствие с приетите с РМС № 298 от 2012 г. 
основни допускания и разходни тавани, както и при спазване на изискванията на тези 
указания в срок до 23 май 2012 г. следва да се представят в МФ: 

� от всички ПРБК – проектобюджетите за 2013 г., включително актуализирани разчети 
за 2014 и 2015 г., както и кратка обяснителна записка за допусканията, при които е 
разработен проектобюджета за 2013 г.; 

� от ПРБК по бюджетите на Министерския съвет (МС), на министерствата, на 
Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и на Държавната агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДАДРВВЗ) – горепосочените 
документи и по политики и програми (в програмен формат); 

� от ПРБК по приложение № 7 към чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2012 г.- предложение за максимално допустим размер на задълженията 
към доставчици и към дългосрочно командировани служители към 31 декември 2013 
г. 

В посочения по-горе срок в рамките на приетите с РМС № 298 от 2012 г. основни допускания 
и разходни тавани: 

� министърът на икономиката, енергетиката и туризма да представи в МФ 
актуализирана прогноза на план-сметката на ФПРПСК към АПСК за периода 2013-
2015 г.; 

� министърът на образованието, младежта и науката да представи в МФ актуализирана 
бюджетна прогноза за дейностите, финансирани чрез бюджетите на БАН и ДВУ, за 
периода 2013-2015 г.; 

� министърът на образованието, младежта и науката да представи в МФ актуализирана 
бюджетна прогноза за провизираните средства по бюджета на МОМН за „Погашения 
по активирани гаранции по заеми от банки в страната” и „Платени лихви по 
активирани гаранции по заеми от  банки в страната” за покриване риска от активиране 
на издадените държавни гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти 
за периода 2013-2015 г. 

� министърът на отбраната да представи в МФ актуализирана бюджетна прогноза за 
дейностите, финансирани чрез бюджетите на висшите военни училища, за периода 
2013-2015 г.; 

� министърът на околната среда и водите да представи в МФ актуализирана бюджетна 
прогноза за периода 2013-2015 г. на ПУДООС и на извънбюджетната сметка за 
средствата от продажбата на предписани емисионни единици по Закона за опазване на 
околната среда; 

� министърът на регионалното развитие и благоустройството да представи в МФ 
актуализирана бюджетна прогноза за периода 2013-2015 г. на НКСИП; 

� министърът на образованието, младежта и науката, министърът на здравеопазването, 
министърът на труда и социалната политика, министърът на културата, министърът 
на вътрешните работи, министърът на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията и секретарят на Централната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския 
съвет да представят в МФ актуализирани предложения за натуралните показатели 
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(общо и по общини) за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез 
общинските бюджети, за периода 2013-2015 г.; 

� министърът на земеделието и храните да представи в МФ актуализирани разчети по 
години за периода 2013-2015 г. по план-сметката на ДФ „Земеделие” и на средствата, 
получавани от Европейските фондове за селско стопанство и рибарство – 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), включително и от 
Временния фонд за преструктуриране на захарната промишленост, Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за 
рибарството (ЕФР), включително и за свързаното с тях национално съфинансиране, 
при спазване на указанията дадени в раздел ІІІ. 8 „Прогноза за усвояване на 
средствата от фондовете на Европейския съюз и по други програми” от Указания за 
подготовката на бюджетните прогнози на ПРБК за периода 2013-2015 г. (указанията 
БЮ № 1 от 30.01.2012 г.); 

� първостепенните разпоредители с бюджетни кредити/органите, отговорни за 
управлението на финансовата помощ, предоставяна на Република България от 
Европейския съюз и други донори, да представят в Министерството на финансите 
актуализирани предложения и разчети за усвояването на средствата по 
предприсъединителните инструменти на Европейския съюз, включително на 
средствата за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране по години за 
периода 2013-2015 г., програмите, финансирани със средства от фондовете на 
Европейския съюз, включително на средствата за сметка на свързаното с тях 
национално съфинансиране по години за периода 2013-2015 г., Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство, включително на средствата 
за сметка на свързаното с него национално съфинансиране по години за периода 2013-
2015 г., Норвежкия финансов механизъм, включително на средствата за сметка на 
свързаното с него национално съфинансиране по години за периода 2013-2015 г., 
както и по Програмата за сътрудничество „България–Швейцария”, включително на 
средствата за сметка на свързаното с нея национално съфинансиране за 2013-2015 г. 

� министърът на здравеопазването, министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и 
благоустройството представят в МФ актуализирана оценка за периода 2012-2015 г. 
въз основа на анализ на прогнозите, предоставени от нефинансовите държавни и 
общински предприятия, както и от юридическите лица с нестопанска цел, 
контролирани от държавата и/или общините, включени в сектор „Държавно 
управление“; 

� първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, определени за координатори по 
други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, да 
разработят и представят в МФ, след съгласуване с министъра по управление на 
средствата от Европейския съюз, актуализирани разчети за усвояването на средствата 
по години за периода 2013-2015 г., включително на средствата за сметка на 
свързаното с тях национално съфинансиране; 

� общините да разработят и представят в МФ проектобюджетите си за 2013 г. в частта 
за местните дейности, включително актуализирани разчети за 2014 г. и 2015 г. 

Предлага се в срок до 23 май 2012 г.: 

� Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Националната здравноосигурителна 
каса, Българското национално радио, Българската национална телевизия и 
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Българската телеграфна агенция да разработят и представят в МФ проектобюджетите 
си за 2013 г. и актуализирани разчети за 2014 г. и 2015 г.; 

� Управителят на Националния осигурителен институт да представи консолидиран 
проектобюджет за 2013 г. и актуализирани разчети за 2014 г. и 2015 г. на държавното 
обществено осигуряване (ДОО), на Учителския пенсионен фонд и проект на план-
сметка за бюджета на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”; 

� Председателят на Народното събрание да представи за становище в МФ 
проектобюджет за 2013 г. и актуализирани разчети за 2014 г. и 2015 г. на Народното 
събрание, включително с разходи по програми; 

� Висшият съдебен съвет да разработи и представи за информация в МФ 
проектобюджет на съдебната власт за 2013 г.  

Проектите на бюджетите за 2013 г. се представят в МФ в указаните дирекции в раздел ІV 
„Други въпроси” на указанията БЮ № 1 от 30.01.2012 г.  

Препоръчва се на Висшия съдебен съвет, Народното събрание, Сметната палата и Комисията 
за финансов надзор да представят проектите си на бюджети за 2013 г. за включването им 
като част от проекта на държавния бюджет. 

С оглед преустановяване на практиката ежегодно в годишния закон за държавния бюджет да се 
включват текстове, на които систематичното им място е в специализирани закони, свързани с 
дейността на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, то всички ПРБК 
следва да направят преглед на текстовете на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2012 г., въз основа на който, в срок до 23 май 2012 г. да изпратят мотивирано 
предложение за изменения и допълнения в съответните закони за включване в преходните и 
заключителните разпоредби на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 
2013 г.  

Обръщаме внимание, че в срок до 23 май 2012 г. ПРБК представят в МФ и предложения за 
текстове и приложения за включване в законопроекта за държавния бюджет на Република 
България за 2013 г., които следва да бъдат пряко свързани с изпълнението на бюджета за 
2013 г. 

При неспазване на изискванията на тези указания и на приетите от Министерския съвет с 
Решение № 298 от 2012 г. разходни тавани, министърът на финансите ще върне за 
преработване проектобюджетите за 2013 г. на съответните разпоредители с бюджетни 
кредити.  

 

II.  Насоки за подготовката на проектите на бюджети на ПРБК за 2013 г. и на 
актуализирани разчети на прогнозите за 2014 и 2015 г. 

 
Общи изисквания 

Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити следва да осигуряват предоставянето 
на общоприемливо равнище на услуги и изпълнение на политиките и програмите в рамките 
на одобрените разходни тавани, като се препоръчва при необходимост министрите да 
предприемат действия за иницииране на нормативни промени с цел оптимизиране на 
разходите. 

Обръщаме внимание, че при изготвянето на предложението за максимално допустим размер 
на задълженията към доставчици и към дългосрочно командировани служители към 31 
декември 2013 г., ПРБК следва максимално да оптимизират размера на тези задължения в 
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сравнение с утвърдените им с Приложение № 7 към чл. 17 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2012 г. 

Напомня се на ПРБК, че могат да предвиждат поемането на ангажименти само в случаите, 
при които се запазват или намаляват задълженията им към доставчици спрямо предходната 
година и не следва да предвиждат ангажименти и да включват разчети, свързани с 
усвояването на: 

� средствата по програми и механизми, финансирани със средства от фондовете на 
Европейския съюз и други донори,, включително и за свързаното с тях национално 
съфинансиране от държавния бюджет; 

� държавни инвестиционни заеми (ДИЗ), включително и за заеми с краен бенефициент 
търговско дружество или държавно предприятие; 

� средства по други програми и инициативи, по които Република България е страна 
партньор, включително и за свързаното с тях национално съфинансиране от 
държавния бюджет. 

При разработване на прогнозата на приходите следва да се отчетат всички настъпили 
промени в нормативната уредба при съобразяване с прогнозите за променената 
макроикономическа среда, както и с ДР № 4 от 19 февруари 2004 г. за методите за 
прогнозиране на неданъчните приходи на ПРБК, които са публикувани на интернет 
страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: 
Публични разходи / Държавни разходи / Указания, инструкции и насоки / 2005 

Обръщаме внимание, че административните органи по смисъла на § 1, т. 1 от 
допълнителната разпоредба на Закона за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност при разработване на приходите по 
проектобюджета за 2013 г., включително на актуализирани разчети за 2014 и 2015 г. 
съобразяват разчетите за таксите с изискванията на разпоредбата на § 1 от заключителните 
разпоредби на Постановление № 1 на Министерския съевт от 2012 г. за приемане на 
Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за 
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност и разходването им.  

Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса изготвят 
разчетите за приходите по проектобюджетите за 2013 г. и актуализираните разчети за 2014-
2015 г. съгласувано с Националната агенция за приходите. 

При разработване на разходите следва да бъде отчетено въздействието на: 

� одобрените основни допускания, бюджетната прогноза за периода 2013-2015 г. и 
приетите разходни тавани по ПРБК за периода 2013-2015 г.; 

� уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат еднократните 
разходи, включени в бюджета на съответния ПРБК за предходната година; 

� настъпилите до момента на съставянето на проектобюджета промени в нормативната 
уредба, засягаща дейността на съответния ПРБК; 

� новите и закриващите се структури и функции/дейности. 



II i i i cKi tamni 33 i inm.. iK:i i ic Ha Ma ia - imc no upock louio IVKC i n 10 fa 2013 r. H
ait i \ a.m i i i pami i c pa f i e i n ta 2014 r. H 2015 r.

p33nope.o,HTe.riH c GIOAJKCTHH KPCAMTH pa3p36oTB3T npoeKToGKWKCTHTe CH 33
2013 r. H aicryajiH3HpaT pasncTHTe CH 33 2014 r. H 2015 r., K3TO npe,acT3BflT MH(j)opM3U.HflT3
cbrjmcHO nacoKHTe H npe,aocT3BeHHTe (JK>PMH, MSKCTH H cnp3BKH B yK333HHjrr3 BKD .Mb 1 or
30.0 1.201 2 r.

BtB B C H H K H npHJ!O>KeHHfl B KO.T1OH3 ,,OTMer" CC nom>JlB3T OKOHHSTCJlHHTe OTHCTHH A3HHH.

p33nope,HHTeJiH c GKWKCTHM KPCAHTH no Giofl^eTHTe H3 MC, na
MHHHCTepcTB3T3, H3 flAHC H H3 JEJAJJPBBS npw no.aroTOBK3T3 na npoeKToGtOAXCTHTe CH 33 2013
P., EKJHOHHTCJIHO 3KTy3JlH3Hp3HH p33HCTH 33 2014 H 2015 P., HO HOJ1HTHKH H HpOPpaMH (B

nporpaMCH <Jx>pMaT) cne/iBa ^a orp33JiT MCPKHTC, 3a;io>KeHH B OAo6peH3T3 c PMC N» 289 OT 1 1
anpHJi 2012 r. aKTyajiM3au.Hfl 33 2012 r. H3 HSUHOHSJIHS nporpaMa 33 pe(j)opMH HS Peny6nHKa
Bl>Jir3pH51 B H3nTjJlHeHHe H3 CTp3TCrHHT3 ,,EBpOn3 2020", KOHTO Ce pe3.1H3Hp3T B paMKMTC H3

npOBC)KA3HHTe nOJlHTHKH H H3m>JlHflBaHHTe npOPpaMH. CpC4CTB3T3 33 (j)HHaHCHpaHC H3 MCpKHTC,

P33HCTCHH K3TO BCAOMCTBeHH, H 3/lMHHHCTpHpaHHTe p33XOAH HO 6(O4>KeT3 H3 FIPBK, C^C/lBa £3 C3

B P3MKHTC H3 npHCTHTC C PMC X2 298 OT 2012 P. p33XOAHH T3B3HH H CT>o6p33CHH C OCHOBHHTC

p33nopeAMTejiM c SKDA^CTHH Kpe^HTH (oTpac;iOBH MHHHCTCPCTBS), B HHHTO
CpCAHOCpOHHH npOPp3MH HM3 AC^ePHpSHH OT ^tp>K3B3Ta ACHHOCTH, (j)HH3HCHp3HH HpC3

6ioA>KeTHTe H3 o6uj,HHHTe, npeACTasaT BKJUOHHTCJIHO HH{j)opMauHfl 33 2014 r. H 2015 r. no
npnjio)KeHHe N° 7 ,,M3KCT 33 nporno33 H3 H3TypaiiHHTe noK333TejiH no F1PBK 33 RenerHpaume OT
AT>P>K3B3T3 ACHHOCTH HO oSutHHCKHTC 6lOA>KeTH 33 nepHOA3 2013-2015 P." OT yK33aHHflT3 BK3 N°

1 OT 30.01.2012 P. ripHJlO>KeHHeTO Ce npHApy>KaB3 OT o6flCHHTeJlH3 33HHCK3 33 H3Typa^HHTC

nOK33aTe;iH. IlpOPHO3aT3 33 nOK333TC^HTe Ce p33p360TBa H3 6333T3 H3 pa3HCTHTe 33

POAHH3 npH OTMHT3H6 H3 BCHHKH H3CTbnH^H npOMCHH B HOpM3THBHaT3

OGlMHHHTC p33p36OTB3T npOCKTO6lOJ],>KeTHTe CH 33 2013 P. B H3CTT3 33 M6CTHHTC flCHHOCTH H3

M3KCT - npHjio^KCHHe N« 8 "MsKCT 3a 6iOA>KeTHa nporHO3a 33 nepHo^a 2013-2015 r. H3
nocTT>ruieHHflT3 OT MCCTHH npnxoAH H H3 p33XOAHTe 33 MCCTHH ACHHOCTH" QT yK333HHflT3 BK3 Mb 1
OT 30.01.2012 P., K3TO B KO-nona ,,EKWKCT 33 2012 r." ce nont^BaT ASHHH OT npHCTna OT
oGlMHHCKHfl CtBCT GlOAJKCT H3 o6lUHH3T3 33 20 1 2 P.

Tp3HC(J)epHTC 33 MCCTHH ACHHOCTH H UCJ1CB3T3 CyGCMAHfl 33 K3nHT3JlOBH p33XO^H 33 2013 P. CC

HJ13HHp3T OT oGlUHHHTC B p3MKHTC Ha O^oGpCHHTe C"bC 3JBPB 33 2012 P. p33MepH. 33 UCJ1T3 LUC

H3 (j)3HJ13 B HHU, KT>M ,,HH(J)OpM3UHOHHO

TC3H yK333HHfl H npHJ!O>KeHHflT3 KtM yK333HH«T3 BK) JVb 1 OT 30.01.2012 P. C3 ny6j!HKyB3HH H3

HHTCpHCT CTp3HHU,3T3 H3 MHHHCTCpCTBOTO H3 (})HH3HCMTe H3 3APCC: http://WWW.

: Eiodncem / EiodMcemna nponedypa 2013.
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