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Приложение 5 
Вътрешен бюджетен календар за системата на ПРБК за втория етап на бюджетната процедура 
Фаза А: Определяне на годишните цели, задачи и приоритети на ПРБК  
 
 Стъпки и процедури Цел и отговорности Участници Срок 
     
А.0 Преглед и съпоставяне на 

заявените разходи за 2006 г. по 
тригодишната бюджетна 
прогноза с одобрените със Закона 
за бюджета за 2005 г. разходи  

Подготовка за срещата по т. А.1 , 
съпоставка на вече заявените 
разходи с базата от 2005 г., което 
да се има в предвид при определяне 
на приоритетите. 

Финансово счетоводната дирекция на ПРБК Дата-месец 

А.1 Обсъждане на годишните цели, 
задачи и приоритетите на ПРБК  

Провеждане на среща на която 
следва да се обсъдят и определят 
годишните цели, задачи и 
приоритети на ПРБК въз основа на 
дългосрочните планове и стратегии 
и обвързването им с базата  - 
одобрени разходи със Закона за 
2005 г.  

Ръководителят на ПРБК, неговите 
заместници, главния секретар, директора на 
Финансово счетоводната дирекция и 
директорите на специализираните дирекции 
на централната администрация, 
ръководителите на ВРБК и др. 

Дата –месец 

А.2 

Разработване на целите. Вземане 
на решения за целите на 
администрацията през 
следващата финансова година 
 

Формулиране на целите от 
водещите екипи в администрацията 
въз основа на проведената среща и 
дългосрочните ангажименти и  
обвързването им с базата – 
одобрени разходи със Закона за 
2005 г..  

Ръководителят на ПРБК, неговите 
заместници, главния секретар, директора на 
Финансово счетоводната дирекция и 
директорите на специализираните дирекции 
на централната администрация, 
ръководителите на ВРБК и др. 

Дата –месец 

А.3 Послание от ръководителят на 
ПРБК /Приложение № 3/ 

Уведомяване на всички участници 
в бюджетния процес при 
разработването на проектобюджета 
за целите, същността и 
приоритетите на ПРБК, въз основа 
на които трябва да се разработи 
проектобюджета.   

Ръководителя на ПРБК Дата –месец 

А.4 

Спускане на указания от 
Финансово счетоводната 
дирекция до всички участници в 
бюджетния процес /Приложение 
№ 4/ 

Указанията следва да включват 
конкретните отговорности, срокове 
и задължения на всички участници 
при разработването на 
проектобюджета. Указанията се 
разработват въз основа на 
спецификата на ПРБК, 
нормативната база и указанията на 
Министерството на финансите. 

 
 
 
Експертите от Финансово счетоводната 
дирекция на централната администрация на 
ПРБК 
 
 
 

Дата –месец 
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 Стъпки и процедури Цел и отговорности Участници Срок 

А.5 
Определяне на базата за 
съставяне на проекта – Закон за 
бюджета за 2005 г 

Отчет за изпълнението на бюджета 
за предходната година, отчет за 
текущата финансова година (І-во 
полугодие), анализ на 
изпълнението на инфраструктурни 
проекти и др.   

Директорът на финансово счетоводната 
дирекция на централната администрация, 
отговорните експерти/служители/звена за 
изготвяне на отчетите във второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити и 
ръководителите на отговорните звена за 
изпълнението на големите инфраструктурни 
проекти и др.  

Дата –месец 

А.6 Разработване на бюджетните 
заявки 

Бюджетните заявки се разработват 
по форми и образци, съгласно 
указанията на Министерство на 
финансите. Разходите по проекти 
за капиталови вложения се 
разработват отделно от текущите 
разходи.  

Дирекциите в централната администрация, 
отговорни за изпълнението на съответните 
програми и ръководителите на 
разпоредителите с бюджетни кредити от по-
ниска степен.  

Дата - месец 

А.7 Класиране на бюджетните заявки 
по приоритетност 

След разработването на 
бюджетните заявки те 
задължително се класират по 
приоритетност. Разходите по 
проекти за капиталови вложения се 
класират  отделно от текущите 
разходи. 

Дирекциите в централната администрация, 
отговорни за изпълнението на съответните 
програми и ръководителите на 
разпоредителите с бюджетни кредити от по-
ниска степен.  

Дата - месец 

А.8  

Представяне на бюджетните 
заявки във Финансово 
счетоводната дирекция на 
централната администрация 

Разработените и класиране по 
приоритетност бюджетни заявки се 
предоставят във Финансово 
счетоводната дирекция на 
централната администрация на 
ПРБК, придружени със 
съответните коментари по тях. 

Дирекциите в централната администрация, 
отговорни за изпълнението на съответните 
програми и ръководителите на 
разпоредителите с бюджетни кредити от по-
ниска степен. 

Дата – месец 
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Бюджетен календар Фаза Б: Бюджетен анализ, преглед и обсъждане на проектобюджета 
 
 Стъпки и процедури Отговорности Участници Срок 
     

Б.0 
Изготвяне на първоначален 
проектобюджет за системата на 
ПРБК 

Обобщаване на натуралните и 
стойностните показатели от всички 
предложения и изготвянето на 
първоначалния проектобюджет на 
ПРБК. 

Експертите от Финансово счетоводната 
дирекция на централната администрация на 
ПРБК 

Дата – месец 

Б.1 

Предоставяне на Министерство 
на финансите на първоначалния 
вариант на проектобюджет за 
системата на ПРБК 

Изпращане по електронен път на 
първоначалния вариант на 
проектобюджет за системата на 
ПРБК в Министерство на 
финансите за информация 

Финансово – счетоводната дирекция Дата - месец 

Б.2 Анализ на приходите 

Анализ и оценка на прогнози-
раните приходи при спазване на 
Указанията на Министерството на 
финансите за методите за 
прогнозиране на неданъчните 
приходи (ДР № 4 от 2004 г.) 
Набелязване на проблеми при 
прогнозирането на приходите. 

Експертите от Финансово счетоводната 
дирекция на централната администрация на 
ПРБК 

Дата – месец 

Б.3 Анализ на бюджетните заявки за 
разходи  

1. Анализът и оценката на 
заявените разходи се извършва 
поотделно за текущите и 
капиталови разходи.  
2. Проверява се дали са спазени 
всички изисквания за 
разработването на проектобюджета 
и мотивирани ли са исканията. 
3. Проверява се дали заявените 
разходи по програми съответстват 
на определените годишни цели и 
приоритети на ПРБК.  
4. Извършва се класиране по 
приоритетност на представените 
бюджетни заявки за системата на 
ПРБК. 

Експертите от Финансово счетоводната 
дирекция на централната администрация на 
ПРБК 

Дата – месец 



4 

5. Изискване на допълнителна 
информация от вносителите на 
бюджетни заявки при 
необходимост. 

Б.4 
Подготовка за срещите с ВРБК и 
специализираните дирекции на 
централната администрация 

Набелязване на проблемни 
области, които трябва да се обсъдят 
със специализираните дирекции на 
централната администрация и 
ръководителите на ВРБК.  

Експертите от Финансово счетоводната 
дирекция на централната администрация на 
ПРБК 

Дата – месец 

Б.5 

Провеждане на срещите на 
Финансово счетоводната 
дирекция с второстепенните 
разпоредители с бюджетни 
кредити и специализираните 
дирекции на централната 
администрация 

Обсъждане на бюджетните 
параметри (натурални и 
стойностни показатели) на 
предлаганата програма и/или 
проект. 
Обсъждане на конкретните 
дейности за изпълнението на 
предлаганата програма. 
Обсъждане на времевия график за 
изпълнението на съответната 
програма и/или проект. 
Обсъждане на възможностите за 
оптимизиране на стойностните и 
натурални показатели на 
предлаганата програма. 
Обсъждане изпълнението на 
програмата/проекта през минали 
години и очакваното изпълнение 
през настоящата година – за 
предлаганите програми/проекти, 
които не са нови.  
Договаряне на конкретни корекции 
по предложените бюджетни заявки. 

Директорът и експертите от Финансово 
счетоводната дирекция на централната 
администрация на ПРБК от една страна и 
съответните ръководители и експерти от 
специализираните дирекции на централната 
администрация и/или второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити. 

Дата – месец  

Б.6 

Нанасяне на договорените 
корекции и изготвяне на нов 
проектобюджет на ПРБК  
  

Нанасяне на всички договорени 
корекции на проведените среши с 
ръководителите на 
специализираните дирекции на 
централната администрация и 
второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити.  

Експертите от Финансово счетоводната 
дирекция на централната администрация на 
ПРБК  

Дата – месец 

Б.6а 

Предоставяне на Министерство 
на финансите на втория вариант 
на проектобюджет за системата 
на ПРБК 

Изпращане по електронен път на 
втория вариант на проектобюджет 
за системата на ПРБК в 
Министерство на финансите за 

Финансово – счетоводната дирекция Дата - месец 
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информация 
Б.7 Подготовка за представяне на 

проектобюджета пред висшето 
ръководство на ПРБК 

Набелязване на проблемните 
области. 
Разработване на предложения за 
възможни решения. 

Директорът на Финансово счетоводната 
дирекция на централната администрация  Дата - месец 

 
Бюджетен календар Фаза В: Приемане на проектобюджета от ръководството на ПРБК  
 
 Стъпки и процедури Отговорности Участници Срок 
     

В.1 

Представяне на проектобюджета 
от директора на Финансово 
счетоводната дирекция на 
централната администрация пред 
ръководството на ПРБК 

Запознаване на ръководството на 
ПРБК с: 
1. Обобщените приходи и разходи 
по проектобюджета за 2006 г.; 
2. Измененията на проектобюджета 
за 2006г. спрямо бюджета за 2005г.; 
3. Бюджетните параметри по 
отделни програми и проекти;   
4. Нерешени проблеми и въпроси 
от проведените срещи и 
предложение за възможни 
решения. 

Ръководителят на ПРБК, неговите 
заместници, главния секретар, директорите 
на Финансово счетоводната дирекция и 
специализираните дирекции на централната 
администрация, ръководителите на 
второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити и др. 

Дата – месец  

В.2 

1. Обсъждане на: 
1.1. Проектобюджета; 
1.2. Предложените решения по 
набелязани проблеми и вземане 
на решения. 
2. Приемане на параметрите по 
проектобюджета на ПРБК.  

Обсъждане на набелязаните 
проблеми, вземане на конкретни 
решения и приемане параметрите 
на проектобюджета. 

Ръководителят на ПРБК, неговите 
заместници, главния секретар, директорите 
на Финансово счетоводната дирекция и 
специализираните дирекции на централната 
администрация, ръководителите на 
второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити и др. 

Дата – месец 

В.3 

Нанасяне на договорените 
корекции по проектобюджета и 
окомплектоване на пълния пакет 
от материали по проектобюджета 
на ПРБК 

Нанасят се всички договорени 
корекции по проектобюджета и се 
изготвят или се изискват всички 
допълнителни материали към 
проектобюджета.  

Експертите от Финансово счетоводната 
дирекция на централната администрация на 
ПРБК  

Дата - месец 

В.4 

Представяне на пълен пакет от 
материали по проектобюджета на 
ПРБК в Министерството на 
финансите 

Представяне на пакета от 
материали по проектобюджета за 
2006 г. в Министерството на 
финансите  

Оторизираните за тази цел ръководители от 
ПРБК 

до 02  
септември 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Бюджетният календар може да се разработи по месеци с отбелязване на всички дейности, отговорности и съответните им срокове. Този примерен 
вариант дава възможности да се разпишат отговорностите по бюджетния процес, разработен като времеви календар той ще подпомогне  текущата оперативна 
дейност в системата на ПРБК.  


