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ОТНОСНО:

Извършване на промени по бюджетите на министерствата и
Държавната агенция за младежта и спорта по елементи на Единната
бюджетна класификация и по програми в съответствие с §52 от
преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2007г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с процеса на поетапно въвеждане на програмния подход при съставянето и
изпълнението на бюджета, Ви обръщам внимание за следното:
С чл.5 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007г. Вашите
бюджети бяха утвърдени освен по основни икономически показатели (приходи, разходи,
трансфери, субсидии/вноски, излишък/дефицит и финансиране), а така също и по политики
съгласно приложение № 2 към закона. В последствие с Постановление № 20 на
Министерския съвет от 2007г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2007г. се утвърдиха и програмите в рамките на утвърдените със закона политики, като с
§52 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2007г. се въведе задължение за министъра на финансите,
едновременно с промените по бюджетите, извършвани на основание Закона за устройството
на държавния бюджет (ЗУДБ), да се извършват и корекции на утвърдените Ви бюджети по
програми.
С оглед на уеднаквяване на практиката при изпълнението на бюджета за 2007г., при
изготвянето на предложения за промени на бюджетите Ви за 2007 г. по реда на чл. 34 и/или
чл. 35 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с § 52 от преходните и
заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Ви предлагам да използвате следния общ стандарт.
Стандарт:
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
На основание чл. 34 и/или чл35 /посочва се и конкретната алинея/ от Закона за
устройството на държавния бюджет /ЗУДБ/, § 52 от преходните и заключителни
разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. и във връзка с
...... /посочват се други нормативни основания, ако има такива/, моля да бъде извършена
корекция по бюджета на ............................................. за 2007 г.
Мотивите ни за предложената корекция са ........................................
Очакваните резултати от извършването на корекцията са ....................
Корекцията води /не води/ до изменения в целевите стойности на показателите за
изпълнение по програми, както следва:
............................
............................
І. Увеличава ПРИХОДИТЕ общо с ..........лв. / за корекциите по чл. 35 от ЗУДБ/, в т.ч.
по параграфи, както следва::
§ ......

§......
2.
Увеличава/намалява
ТРАНСФЕРИ
/СУБСИДИИ,
ВНОСКИ/
МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ общо с ..................... лв. , в т.ч. по
параграфи и подпараграфи:
§ 31-00 „Получени трансфери /субсидии/вноски/ от ЦБ /нето/
§§ .....
§§ ......
и/или
§ 32-00 „Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните
висши училища /нето/ - попълва се само за корекции по бюджета на МОН
§§
§§
3. Увеличава/намалява ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ общо с .......... лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи:
§ ......
§§ ......
4. Увеличава /намалява ОПЕРАЦИИТЕ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ –
ПОЗИЦИИ общо с ................ лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи:
§ ...............
§§ .............
5. Увеличава/намалява РАЗХОДИТЕ общо с ..................лв., в т.ч. разпределени, както
следва:
Политика” ....................................”.
Програма” ...........................” - ............................ лв.
Функция „ ............................” – .......................... лв.
Група „...............................” – .......................... лв.
Ведомствени разходи - ................................ лв., в т.ч.:
Персонал-........................................................ лв./ § 01-00.....§08-00/;
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения” - ...................... лв., в т.ч.:
§§ 01-09 „Допълнително материално
възнаграждения” - ........................ лв.

стимулиране

и

други

допълнителни

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала - .......................... лв.
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” - .................... лв.
§ 08-00 „Вноски за доброволно осигуряване” - .................... лв.;
Издръжка- ...................................................... лв./§10-00.....§46-00/;
§ 10-00 „Издръжка” - .................. лв.
§ 21-00 „Разходи за лихви по емисии на ДЦК /общински ценни книжа/- .................. лв.
§ 22-00 „Разходи за лихви по заеми от страната - ...................... лв.
§ 25-00 „Разходи за лихви по заеми от други държави” - .................... лв.

§ 26-00 „Разходи за лихви по заеми от международни организации
и институции” - .................. лв.
§ 27-00 „Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови
институции от чужбина” - ...................... лв.
§ 28-00 „Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на
международните капиталови пазари” - ........................ лв.
§ 29-00 „Други разходи за лихви” - ...................... лв.
§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности” - .................... лв.
Капиталови разходи- .................................. лв. / §51-00..... §55-00/.
§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” - ................. лв.
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” - .................. лв.
§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” - ................лв.
§ 54-00 „Придобиване на земя” -...................лв.
§ 55-00 „Капиталови трансфери” - ................. лв.
Администрирани разходи общо с - ........................ лв.
§ 06-00 „Други здравноосигурителни вноски – за пенсионери, безработни,
деца и други ненаети лица” - ..................... лв.
§ 10-00 „Издръжка” - .................. лв.
§ 21-00 „Разходи за лихви по емисии на ДЦК /общински ценни книжа/- .................. лв.
§ 22-00 „Разходи за лихви по заеми от страната - ...................... лв.
§ 25-00 „Разходи за лихви по заеми от други държави” - .................... лв.
§ 26-00 „Разходи за лихви по заеми от международни организации и
институции” - .................. лв.
§ 27-00 „Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции
от чужбина” - ...................... лв.
§ 28-00 „Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на
международните капиталови пазари” - ........................ лв.
§ 29-00 „Други разходи за лихви” - ...................... лв.
§ 39-00 „Здравноосигурителни плащания” - ................. лв.
§ 40-00 „Стипендии” - .................... лв.
§ 41-00 „Пенсии” - .......................
§ 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” - ........... лв.
§ 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” - ...................... лв.,
в т.ч. по подпараграфи:
§§ ...................
§ 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел” - ....................... лв.

§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности” - .................... лв.
§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” - ................. лв.
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” - .................. лв.
§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” - ................лв.
§ 54-00 „Придобиване на земя” -...................лв.
§ 55-00 „Капиталови трансфери” - ................. лв.
§ 57-00 „Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска
продукция” - ............. лв.
Допълнително се посочва общото изменение в лева по видове администрирани
разходи, съгласно утвърдените от Министерския съвет бюджети по програми.
6.Увеличава/намалява ЧИЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА., в.т.ч.:
щатни бройки по трудови правоотношения .............
щатни бройки по служебни правоотношения ...............
средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения .............
средногодишни щатни бройки по служебни правоотношения ...........
щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни
стандарти .........................
средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по
единни разходни стандарти.........................
МИНИСТЪР или ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДАМС:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 34 И ЧЛ. 35 ОТ ЗУДБ И § 52 ОТ
ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ
БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 ГОДИНА
1. Предложенията за промени по бюджетите Ви за 2007 г., касаещи средства по
държавни инвестиционни заеми се изготвят и представят в Министерство на финансите в
самостоятелно писмо.
2. При предложения за промени, касаещи бюджетите на повече от един първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити, препоръчваме да се създаде необходимата организация за
представянето в Министерство на финансите на общо корекционно писмо. Водеща роля при
изготвянето и представянето в Министерство на финансите на общото корекционно писмо
препоръчваме да има този разпоредител с бюджетни кредити, който предоставя средства от
своя бюджет на един или повече други бюджети. Това не се отнася за корекциите за
предоставени средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
3. В случаите, когато даден първостепенен разпоредител с бюджетни кредити има
разчетени средства по централния бюджет и е отговорен за тяхното разпределение по
бюджетите на няколко първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, то той следва да
информира съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и Министерство
на финансите за размера на полагаемия им се ресурс и да определи краен срок за представяне

на предложения за промени по реда на ЗУДБ в Министерството на финансите от съответните
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, получатели на средства.
4. В случаите, когато утвърдени от Министерския съвет администрирани разходи по
бюджета на даден първостепенен разпоредител с бюджетни кредити се предоставят на други
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, които реално ще извършат разхода, то
препоръчваме да се създаде необходимата организация от страна на предоставящия
средствата първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, за контрол относно
ефективното и ефикасно усвояване на средствата от другите първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити.

ЗАМ. МИНИСТЪР:
/КИРИЛ АНАНИЕВ/

