
 
 

Приложение 3 
 
Примерен образец за обръщение от ръководителя на ПРБК при стартиране на 
бюджетния процес 
 
Уважаеми колеги, 
 
Уведомявам Ви за решението на ръководството на /наименованието на ПРБК/ за 
създаването на организация в системата на ПРБК за стартиране на бюджетния процес 
по разработването на проектобюджета за 2006 г. Организацията по прилагането на нов 
подход при разработването на проектобюджета ще подпомогне за подобряване на 
процеса на вземане на решения при  разпределение на ограничените ни ресурси – за по 
ефективно изпълнение на възложените ни със закон функции и в интерес на 
обществото. 
 
Кое е различното от прилаганата до сега практика? Най-общо, новият подход дава 
възможност за:  
 

 Измерване на резултати от предлаганите програми, проекти, услуги и 
извършвани дейности, а не просто извършване на разходи - бюджетните 
решения трябва да изразяват оценка за резултатите от публичните услуги и 
предлаганите програми и проекти - колко услуги предоставяме, какви проекти и 
програми изпълняваме, на каква цена, с какво качество и най-вече с какво 
въздействие върху обществото и гражданите;  

 Използване на бюджетът като израз на политиката. Той разкрива как ПРБК 
ще използва ограничените си ресурси за постигане на най-важните си цели през  
следващата година и в дългосрочен план. Това е особено актуално по отношение 
на актуализацията на стратегическите цели и приоритети на ПРБК;  

 Ангажираност и координация между всички участници в бюджетния 
процес – това  има първостепенно значение;  

 Нова нефинансова информация за съставянето на бюджета – Използването 
на различен вид формуляри е свързано с въвеждане на нова информация в 
процеса на разработване на бюджета. Ресорните ръководители и финансовите 
специалисти ще я използват за описание и анализ на програмите, проектите и 
услугите в “реално” (нефинансово) изражение. Новата информация е решаваща 
за успеха  и всички участници в разработването на бюджета следва да прилагат  
указанията, които ще Ви изпрати Финансово счетоводната дирекция на 
централната администрация; 

 Прозрачност и достъп на гражданите - новият процес на съставяне на 
бюджета прави значителна крачка в тази посока, чрез акцентиране върху 
резултатите от програмите, проектите и услугите. Включването на нефинансова 
информация за нашата дейност засилва прозрачността на процеса на вземане на 
бюджетни решения пред обществото и гражданите; 

 Силно начало - за една година не бихме могли да приложим изцяло новия 
подход при разработването на бюджета ни, но са необходими усилия за  
създаване на база и добър старт от гледна точка на анализ на резултатите. 
Оценката и мониторинга на постигнатото ще ни подпомогне да коригираме  
стъпките към по-нататъшния напредък.  



Освен гореизложеното Ви уведомявам, че основните приоритети за 2006 г. на 
/наименованието на ПРБК/ са: 

1.  
2.  

       n. 
 
 
 
С  пожелания за успех, 
………, министър/ръководител (п) 
 


