
    
     

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ 

 

ОТНОСНО:  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА 

С ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЧЛ. 55 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.  

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  

ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ”  

ДР № 7/12.08.2014 г.  
 

ДО 

ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С  

БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА 

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО 

БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ 



2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:  

 

І. НОВО МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА     3 

 

ІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ                                 6 



3 

 

  

 

Тези указания се издават на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси и чл. 55, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 

във връзка с приетите със Закона за изменение  и допълнение на Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (ДВ, бр. 67 от 2014 г.) промени в Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ЗДБРБ за 2014 г.). 

Първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) в едномесечен срок от 

обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. уведомяват с писмо министъра на 

финансите за извършените от тях промени на бюджетите им по отделни показатели по 

формата съгласно приложение № 7 към чл. 10 от Постановление  № 3 на Министерския 

съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, 

бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 18 и 25 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2014 г.; изм., бр. 31, 34, 36, 37, 

44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61 и 63 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2014 г.) (ПМС №3/2014 

г.), а за ПРБ, които прилагат програмен формат на бюджет -   и по области на политики 

и/или бюджетни програми. 

Обръщаме внимание на ПРБ, прилагащи програмен формат на бюджет, че при 

изготвянето на отчетите си и информацията съгласно указания за определяне на формата, 

съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчети за изпълнението на 

бюджетите с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за 2014 г. (БЮ № 

3/03.04.2014 г.) и указания за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на 

подробен отчет към полугодието и годината за изпълнението на програмните бюджети за 2014 г. 

(БЮ № 4/01.07.2014 г.) следва да отразят промените по показателите по отделните бюджетни 

програми, утвърдени в приложение № 1 към чл. 1 от ПМС № 3/2014 г., като навсякъде в 

таблиците/табличните макети към съответните отчети, съдържащи колона „Уточнен план“, 

включат освен извършените промени по реда на Закона за публичните финанси и промените, 

произтичащи от намалените бюджетни взаимоотношения, посочени в приложение № 7а към чл. 

55, ал. 4 от ЗДБРБ за 2014 г.  

   

І. НОВО МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  

1. В съответствие с разпоредбата на чл. 55, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2014 г. първостепенните разпоредители с бюджет в едномесечен срок от 

обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2014 г. следва да представят в електронен вид месечно 

разпределение на утвърдените им годишни размери на приходите, разходите, бюджетните 
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взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и финансирането в съответствие с Единната 

бюджетна класификация (ЕБК) за 2014 г. по функции, групи и параграфи, съгласно приложения 

макет (приложение № 1).  

2. В колона 1 на приложение № 1 „Актуализиран уточнен план“ се включват 

утвърдените бюджети на ПРБ изменени (увеличени/намалени) с извършените промени по реда 

на Закона за публичните финанси и намалени с посочената сума в приложение № 7а към чл. 55, 

ал. 4 от ЗДБРБ за 2014 г. Първостепенните разпоредители с бюджет, които нямат утвърдени със 

ЗДБРБ за 2014 г. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет, отразяват намалението на 

разходите си в намаление на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет (отрицателна 

величина), а не в изменение на „Депозити и средства по сметки – нето (+/-)“ в частта на 

финансирането.   

3. Натуралните показатели се посочват както общо за годината, така и по месеци и 

тримесечия (за изминалите месеци и тримесечия се посочват отчетните данни). 

4. Новото разпределение на бюджетите по месеци следва да бъде съобразено със 

ежемесечните отчети за предходните месеци (период) и специфичните особености на дейността 

на съответното министерство/ведомство за оставащите месеци до края на 2014 г. 

5. Българското национално радио (БНР), Българската национална телевизия (БНТ)  и 

Българската телеграфна агенция (БТА) следва да представят месечно разпределение на приетите 

бюджети от управителните им органи, в което се включва и месечното разпределение  на 

определените им бюджетни взаимоотношения с централния бюджет с чл. 48, т. 1, 2 и 3 от ЗДБРБ 

за 2014 г., изменени с извършените промени по реда на ЗПФ (при условие, че има такива) и 

намалени с посочената сума в приложение № 7а към чл. 55, ал. 4 от ЗДБРБ за 2014 г.   

6. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) представя месечно разпределение 

на променения й бюджет за 2014 г. по формата на приложение № 1, съгласувано с Националната 

агенция за приходите по отношение на приходната част. Извършените промени до влизането в 

сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2014 г. се отразяват по бюджета на НЗОК. 

7. В колона 19 на приложение № 1 „Ограничение, съгласно чл. 55, ал. 2, т. 2 от 

ЗДБРБ за 2014 г.“ се посочва разликата между посочената сума в двете колони на приложение 

№ 7а към чл. 55, ал. 4 от ЗДБРБ за 2014 г. БНР, БНТ и БТА в колона 19 на същото приложение 

посочват разликата между посочената субсидия от централния бюджет за 2014 г. в двете колони  

на приложение № 7а към чл. 55, ал. 4 от ЗДБРБ за 2014 г. 

8. В колона 20 на приложение № 1 „Уточнен план преди изменението по чл. 55, ал. 

2, т. 1 от ЗДБРБ за 2014 г.“ се включват утвърдените бюджети на първостепенните 

разпоредители с бюджет и извършените промени (увеличения/намаления) по реда на Закона за 
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публичните финанси преди изменението на чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г. Обръщаме Ви внимание, 

че в разходите в колона 20 на приложение № 1 се включва и регламентираният буфер от 5 на сто, 

преди изменението на чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 г. 

9. В колона 21 на приложение № 1 „Изменение съгл. по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗДБРБ 

за 2014 г.“ се посочва сумата от последната колона на приложение № 7а към чл. 55, ал. 4 от 

ЗДБРБ за 2014 г. При първоначалното представяне на това приложение е необходимо колона  21 

да  е равна на разликата на колона 20 и колона 1. 

10. В сроковете за представяне на месечното разпределение на бюджета 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията представя в МФ 

разшифровка на разходен параграф 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” съгласно 

приложение № 1а. Общите разходи (в лева) следва да съответстват на годишните разходи по 

параграф 43-00, посочени в приложение № 1, колона 18. 

11. В сроковете за представяне на месечното разпределение на бюджета ПРБ 

допълнително представят и разшифровка на разходен параграф 46-00 „Разходи за членски внос и 

участие в нетърговски организации и дейности” съгласно приложения макет (приложение № 4). 

Общите разходи (в лева) следва да съответстват на годишните разходи по параграф 46-00, 

посочени в приложение № 1,  колона 18. 

12. В сроковете за представяне на месечното разпределение на бюджета ПРБ 

допълнително представят в МФ и утвърдена от първостепенния разпоредител с бюджет 

разшифровка на капиталовите разходи и трансфери, които ще бъдат извършени през 2014 г., 

съгласно приложение № 9 и списък на обектите за задължително изплащане на обезщетения за 

отчуждени земеделски и горски имоти, частна и общинска собственост, включени в 

строителните програми през 2014 г. по реда на Закона за държавната собственост.  Общо 

средствата за капиталови разходи и трансфери в колона бюджет на ПРБ от приложение № 9  

следва да съответстват на годишните капиталови разходи и съответно капиталови трансфери, 

посочени в приложение № 1, колона 18. Към материалите следва да се представи и обяснителна 

записка за общата инвестиционна политика на министерството/ведомството за 2014 г.  

13.  Българското национално радио и Българската национална телевизия в изпълнение 

на чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) представят за утвърждаване в МФ 

разчет на средствата за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи по приложение № 

9б, в случай че средства за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи по чл. 70, ал. 4, 

т. 2 от ЗРТ се залагат в колона 21 на приложение № 1. Списъкът се представя в два раздела, като 

във втория раздел се посочват сумите, попадащи в ограничението на чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗДБРБ 

за 2014 г. В списъка се включват за утвърждаване разходи за придобиване на нематериални 

дълготрайни активи, в т.ч. разходи за придобиване на програмни продукти.  
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14. Документите се представят в електронен вид (ел. поща) на отговарящия за ПРБ 

служител от дирекция “Държавни разходи”. 

Във връзка с  изменението на чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г. Ви уведомяваме, че в 

изпълнение на чл. 132, ал. 4 от Закона за публичните финанси Министерството на 

финансите е коригирало месечните лимити за плащания за месец август 2014 г. на 

посочените ПРБ в приложение 7а към чл. 55, ал. 4 от ЗДБРБ за 2014 г. 

Първостепенните разпоредители с бюджет следва да създадат необходимата 

организация за поддържане на добро финансово състояние и ефективно, ефикасно и 

икономично използване на бюджетния ресурс. От особено значение е финансовото 

управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно 

дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти (задължения), които финансово не 

са обезпечени, и  не се допускат просрочени задължения и вземания. 

 

ІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ (само в електронен формат на интернет страницата на 

Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категория/ Публични 

разходи/Държавни разходи/Указания, инструкции и насоки/ДР № 7 от 12.08.2014 г. относно 

представяне на информация във връзка с измененията на чл. 55 от ЗДБРБ за 2014г.) 

1. Макет за месечно разпределение на бюджета за 2014 г.       - Приложение № 1; 

2.    Разшифровка на параграф 43-00 “Субсидии за нефинансови                - Приложение № 1А от 

 предприятия” за 2014 г.            ДР № 1/2014 г.; 

3. Разшифровка на параграф 46-00 “Разходи за членски внос                   - Приложение № 4 от 

 и участие в нетърговски организации и дейности” за 2014 г.           ДР № 1/2014 г.; 

4.   Разшифровка на капиталовите разходи и трансфери, които ще              - Приложение № 9 от 

        бъдат извършени през 2014 г.           ДР № 1/2014 г. 

5.   Разчет на средствата за придобиване и основен ремонт на                      - Приложение № 9б 

         дълготрайни активи за 2014 г. (съгласно чл.70, ал.4, т.2 от ЗРТ)           ДР № 1/2014 г. 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

          (РУМЕН ПОРОЖАНОВ) 
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