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БЮДЖЕТЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2005 Г. 
 

Срокове Получател 
 

Отговорни 
институции 

Вид на материала Нарушение 

1 2 3 4 5 
І. ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2005 ГОДИНА 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на разпечатка и в 
електронен вид или 
подписани с 
електронен подпис) 

Държавни органи - 
ПРБК 

Месечно разпределение на утвърдените 
годишни размери на приходите, разходите, 
трансферите, субсидиите/вноски,  
излишък/дефицита и финансирането по 
функции, групи по пълна бюджетна 
класификация. 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Небалансиран 
бюджет по месеци; 
Несъответстващ на 
годишните 
утвърдени размери. 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на разпечатка и в 
електронен вид или 
подписани с 
електронен подпис) 

Държавни органи, 
министерствата и 
ведомствата (ПРБК) 
по чл. 5, ал. 1 от 
Закона за държавния 
бюджет на РБ за 2005 
г. 

Списък на нископриоритетните разходи с 
разпределение на средствата по елементите 
на Единната бюджетна класификация за 
(ЕБК) 2005 г. в размер на 7 % от одобрените 
им разходи.  
Кратка обяснителна записка към списъка за 
нископриоритетните разходи.  
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Несъответстващ на 
7 % от утвърдения 
годишен размер на 
разходите. 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на разпечатка и в 
електронен вид или 
подписани с 
електронен подпис) 
 

Държавни органи – 
ПРБК 

Разшифровки на: 
1.§25-00 ”Държавни такси”; 
2. §§36-19 “Други неданъчни приходи”; 
3. §§10-98 “Други некласифицирани разходи 
в другите параграфи и подпараграфи”; 
4. § 46-00 “Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски организации и 
дейности” . 
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Несъответстващ на 
годишните 
утвърдени размери. 
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1 2 3 4 5 
До 28.02.2005 г. Министерство на 

финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на разпечатка и в 
електронен вид или 
подписани с 
електронен подпис) 

Държавни органи – 
ПРБК 

Справка за разчетените приходи и разходи за 
2005 г., предоставени от Националната 
здравноосигурителна каса” на 
изпълнителите на болнична помощ в 
съответствие с Националния рамков договор.

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, Ди-
рекция “Държавни 
разходи” 
(на електронен 
вид/магнитен 
носител) 

Държавни органи – 
ПРБК 

1. Документация за капиталовите разходи на 
“Инвеститор” 1.0.6; 
2. Обяснителна записка. 
 

Неподаване на 
документацията; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на електронен 
вид/магнитен 
носител) 

Министерствата – 
ПРБК 

Разшифровка на капиталовите разходи за 
енергоспестяващи мерки. 
 

Неподаване на 
информацията; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на електронен 
вид/магнитен 
носител) 
 

Българско 
национално радио и 
Българска 
национална 
телевизия 

Списък за разпределението на средствата за 
дълготрайни материални активи, съгласно 
чл.70, ал.4, т.2 от Закона за радиото и 
телевизията. 

Неподаване на 
документацията; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
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1 2 3 4 5 
До 28.02.2005 г. Министерство на 

финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на електронен 
вид/магнитен 
носител) 

Държавни органи – 
ПРБК. 

Списък на обектите за задължително 
изплащане на обезщетения за отчуждени 
земеделски и горски имоти, частна и 
общинска собственост. 

Неподаване на 
документацията; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 

До 14.03.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 

Държавни органи – 
ПРБК. 

Документация за капиталовите разходи за 
утвърждаване от министъра на финансите 

Неподаване на 
документацията; 
Неподаване в срок. 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на разпечатка и в 
електронен вид или 
подписани с 
електронен подпис) 

Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройството, 
Министерство на 
транспорта и 
съобщенията, 
Министерство на 
земеделието и 
горите, Мини-
стерство на иконо-
миката и Министер-
ство на труда и со-
циалната политика 
 
 
 
 
 
 

Бюджетите (бюджетните сметки) на 
второстепенните си разпоредители с 
бюджетни кредити, включително и за 
извънбюджетните фондове за 2005 г. 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Небалансиран 
бюджет; 
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1 2 3 4 5 
До 28.02.2005 г. Министерство на 

финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на разпечатка и в 
електронен вид или 
подписани с 
електронен подпис) 

Министерство на 
отбраната, 
Министерство на 
вътрешните работи, 
Национална 
разузнавателна 
служба, 
Националната 
служба за охрана 

Годишно и месечно разпределение на 
разходния показател “Издръжка” по пълна 
бюджетна класификация за 2005 г. 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Небалансиран 
бюджет по месеци; 
Несъответстващ на 
годишните 
утвърдени размери. 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на разпечатка и в 
електронен вид или 
подписани с 
електронен подпис) 

Национален 
осигурителен 
институт 

Месечно разпределение на консолидирания 
бюджет на държавното обществено 
осигурява-не, Учителския пенси-онен фонд и 
на фонд “Гарантирани вземания на 
работниците и служителите” за 2005 г. по 
Приложение № 1 
 
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Небалансиран 
бюджет по месеци; 
Несъответстващ на 
годишните 
утвърдени размери. 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на разпечатка и в 
електронен вид или 
подписани с 
електронен подпис) 
 
 
 
 
 
 

Предприятия и 
юридически лица с 
нестопанска цел, 
които получават 
капиталов трансфер 
от Централния 
бюджет. 

Справка за разпределение на средствата за 
капиталови трансфери. 
 
 
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Несъответстващ на 
годишните 
утвърдени размери. 
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1 2 3 4 5 
До 28.02.2005 г. Министерство на 

финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 

Българско 
национално радио и 
Българска 
национална 
телевизия 

Месечно разпределение на приетия от 
управителните съвети бюджети по пълна 
ЕБК. Разшифр. на “Други недан.приходи”, 
“Други некл. разходи в другите § и 
подпараграфи” и “Разходи за чл.внос и 
участие в нетърг. орган. и дейности” . 
Месечно разпределение на субсидията от 
централния бюджет. 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Небалансиран 
бюджет по месеци; 
Несъответстващ на 
годишните 
утвърдени размери. 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 

Държавни органи – 
ПРБК 

Разходите по  подгото-вката на централната 
и териториалните адми-нистрации, 
дружествата и организациите за работа в 
извънредни ситуации, включително и по 
второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити. 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Несъответстващ на 
годишните 
утвърдени размери. 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
 
 

Държавни органи – 
ПРБК, които 
администрират по 
бюджета си 
държавни 
инвестиционни заеми 

Бюджетите за 2005 г. на държавните 
инвестиционни заеми по видове, 
включително и за заемите с краен 
бенифициент търговско дружество. 

Неподаване на ма-
териалите; Непода-
ване в срок; Не-
верни данни; Неба-
лансиран бюджет по 
заеми; Несъотве-
тстващ на годишни-
те размери. 

До 28.02.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Национален фонд” 

Изпълнителните 
агенции по ФАР и 
ИСПА към 
министерствата, 
както и САПАРД 
Агенция към 
Държавен фонд 
“Земеделие” 
 

Разходите за 2005 г. по програмите ФАР, 
ИСПА и САПАРД по Приложение № 7 на 
ДР-№ 2 от януари 2005 г. 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
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1 2 3 4 5 
До 28.02.2005 г. Народното 

събрание, 
Министерски съвет 
и Министерство на 
финансите - 
Дирекция 
“Бюджет” 

Министерство на 
околната среда и 
водите, Министер-
ство на труда и 
социалната политика, 
Министерство на 
транспорта и 
съобщенията, 
Министерство на 
икономиката; 
Министерство на 
образованието и на-
уката; Министер-
ство на младежта и 
спорта;Министерство 
на енергетиката и 
енергийните ресурси 

Преработен програмен и ориентиран към 
резултатите бюджет за 2005 г. 
 
 
 
 
 
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни 

До 25 –то число на 
всеки месец  

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Държавни органи – 
ПРБК, които 
администрират по 
бюджета си 
държавни 
инвестиционни заеми

Информация за очаква-ните усвоявания на 
дър-жавните заеми по месеци на 2005 г. 
Информация за очаква-ните усвоявания на 
дър-жавните заеми по три-месечия за 
следващите години до приключва-нето на 
проекта. Информацията се изго-твя за всеки 
отделен държавен инвестици-онен заем. 
(Приложение № 6 В и 6 Г от ДР № 2 от 2005 
г.)  

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
 

До 25 –то число на 
всеки месец  

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Крайните 
бенифициенти, 
получатели на 
външни държавни 
заеми 

Информация за очакваните усвоявания на 
ДИЗ по месеци на 2005 г. Информация за 
очакваните усвоявания на държавните заеми 
по тримесечия за следващите години до 
приключването на проекта. Информацията 
се изготвя за всеки отделен ДИЗ. (Приложе-
ние № 6 В и 6 Г от ДР № 2 от 2005 г. ) 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
 



 7 

1 2 3 4 5 
В 10 – дневен срок 
след извършване 
на корекция по 
бюджета на ПРБК 

Министерство на 
финансите - 
Дирекция 
“Държавни 
разходи”  
(на разпечатка и в 
електронен вид или 
подписани с 
електронен подпис) 
 

Държавни органи - 
ПРБК  

Актуализирано месечно разпределение на 
коригирания им бюджет за 2005 г. 
 
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Небалансиран 
бюджет. 

След 30.06.2005 г. Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 

Държавни органи – 
ПРБК 

1.Предложения за корекции в частта 
капиталови разходи по бюджетите на ПРБК  
2.Предложение за корекция на списъка, 
подлежащ на утвърждаване за капиталовите 
разходи – в електронен вид.  
3.Обяснителна записка – разпечатка и 
електронен вид. 

Не представяне на 
списъка за 
капиталовите 
разходи. 

ІІ. ТЕКУЩИ ОТЧЕТНИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА 2005 ГОДИНА 
До 20-то число на 
всеки месец 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 

Държавни органи - 
ПРБК 

Ежемесечна заявка за лимит за плащане, в 
т.ч. и прогноза за следващите два месеца – 
Приложение № 1 на ДР-1 от месец януари 
2005 г. 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни; 
Небалансирана 
заявка; 
Несъответстваща на 
месечните 
ограничения. 

До 20-то число на 
всеки месец 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 

Държавни органи - 
ПРБК 

Ежемесечна заявка за разходите и 
актуализирана прогноза за следващите два 
месеца за разходите, планирани по 
централния бюджет, ако има такива. 
 
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
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1 2 3 4 5 
До 10-то число на 
всеки месец 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавно 
съкровище” и 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 
(на разпечатка и 
технически 
носител) 

Държавни органи - 
ПРБК 

1.Месечен отчет за касовото изпълнение на 
бюджета и извънбю-джетните сметки и фондове 
за цялата система на ПРБК; 
2.Копия от отчетите на второстепенните разпо-
редители с бюджетни кредити, вкл. и отчета на 
централната адми-нистрация; 
3.Справка с разшифро-вка на разходни §§ 01-00, 
02-00, 03-00 до 08-00, трансферни § 69-00, както 
и показатели за числеността на персо-нала 
Приложение №2 от ДДС № 1 от 2005 г.; 
4. Информация за трансферните §§ 31-00, 32-00, 
60-00, 61-00, 62-00, 63-00 и 64-00. 
5. Справка за отчетени-те суми по §69-05 от ЕБК. 
6. Справка за размера на приходите, 
разходите и финансирането за опе-рациите, 
които се из-вършват директно от ва-лутни 
банкови сметки (Приложение № 1 от ДДС № 
1 от 2005 г.). 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

Регулярно през 
2005 г.  

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавно 
съкровище” 

Държавни органи – 
ПРБК. 

Предложение за изчистване на дебитните и 
кредитни обороти 

Неизчистване на 
оборотите; 
Грешно изчистени 
обороти. 

До 10-то число на 
всеки месец 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 

Държавни органи – 
ПРБК, които 
администрират 
държавни 
инвестиционни заеми

1.Ежемесечен отчет за държавните 
инвестиционни заеми по видове, вкл. и за 
заемите с краен бенефициент търговско 
дружество. 
2. Обяснителна записка и оценка за 
изпълнението на проекта. 
 
 
 
 
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
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1 2 3 4 5 
До 10-то число на 
всеки месец 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи”  

Държавни органи – 
ПРБК 

Справка за задбалансовите сметки от 
подгрупи 991 “Статистика на просрочените 
вземания” и 992 “Статистика на 
просрочените задължения”, придружена с 
обяснителна записка. 

Неподаване на 
материалите; 
Непредставяне в 
срок; 
Неверни данни; 
Липса на 
обяснителна 
записка. 

До 5-то число на 
всеки месец 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни  държавни 
заеми 

Обобщена справка за усвояванията на 
държавните инвестиционни заеми за предходния 
месец /Приложение № 6а от ДР № 2 от 2005 г./ и 
копие от банковите документи 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

3 работни дни 
след получаване 
на уведомления за 
плащания по 
банкови кредити 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни  държавни 
заеми 

Копия на уведомленията за предстоящи 
плащания на банкови кредити 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

10 работни дни 
преди датата на 
плащането по 
банкови кредити 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни  държавни 
заеми 

Писмено за потвърждаване на сумата и 
датата на плащането, съгласно 
споразуменията с външните кредитори 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

5 работни дни 
след датата на 
плащането по 
банкови кредити 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни  държавни 
заеми 

Писмено за потвърждаване на сумата и 
датата на плащането, съгласно 
споразуменията с външните кредитори 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

Най-късно в деня 
преди вальора 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Държавни органи – 
ПРБК, получатели на 
външни  държавни 
заеми 

Копие от нареждането за плащане към 
кредитора 
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
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1 2 3 4 5 
До 5-то число на 
всеки месец 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Крайните 
бенифициенти, 
получатели на 
външни държавни 
заеми 

Обобщена справка за усвояванията на 
държавните инвестиционни заеми за 
предходния месец /Приложение № 6а от ДР 
№ 2 от януари 2005 г./ и копие от банковите 
документи 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

3 работни дни 
след получаване 
на уведомления за 
плащания по 
банкови кредити 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Крайните 
бенифициенти, 
получатели на 
външни държавни 
заеми 

Копия на уведомленията за предстоящи 
плащания на банкови кредити 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

 10 работни дни 
преди датата на 
плащането 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Крайните 
бенифициенти, 
получатели на 
външни държавни 
заеми 

Писмо за потвърждаване на сумата и датата 
за плащане, съгласно споразуменията с 
външните кредитори. 
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

Най-късно в деня 
преди вальора 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Крайните 
бенифициенти, 
получатели на 
външни държавни 
заеми 

Копие от нареждането за плащане към 
кредитора 
 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

5 работни дни 
след извършване 
на плащането по 
банкови кредити 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавен дълг” 

Крайните 
бенифициенти, 
получатели на 
външни държавни 
заеми 

Писмено уведомява за операциите по 
превода, съгласно Приложение № 6Б от ДР 
№ 2 от януари 2005 г. и копия от банковите 
документи 

Неподаване на 
материалите; 
Неподаване в срок; 
Неверни данни. 
 

След изтичане на 
всяко тримесечие 
на 2005 г. 

Информационно 
изчислителен 
център към 
“Информационно 
обслужване” АД 

Държавни органи - 
ПРБК 

Тримесечни отчети за касовото изпълнение 
на бюджета и  извънбюджетните сметки и 
фондове за 2005 г., в съответствие с изисква-
нията на Министерство на финансите. 

Непредставяне на 
материалите; 
Непредставяне в 
срок; 
Неверни данни; 
Небалансирани 
отчети; 
 



 11 

1 2 3 4 5 
След изтичане на 
всяко тримесечие 
за 2005 г. 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи”  

Държавни органи – 
ПРБК, които 
администрират 
държавни 
инвестиционни заеми

1. Тримесечен отчет на ДИЗ по видове, вкл. 
и за заемите с краен бенефициент търговско 
друже-ство, придружен (по Приложение № 5 
от ДР 2 от 28.01.2005 г.) 
2. Обяснителна записка и оценка за изпълне-
нието на проекта. 

Непредставяне на 
материалите; 
Непредставяне в 
срок; 
Неверни данни; 
Небалансирани 
отчети; 

10 дни след 
изтичане на всяко 
тримесечие за 
2005 г. 

Министерски съвет, 
и копие 
Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи” 

Държавни органи – 
ПРБК, които 
администрират 
държавни 
инвестиционни заеми

Доклад за текущото усвояване на средствата 
и изпълнението на проектите, финансирани с 
ДИЗ. 

Непредставяне на 
материалите; 
Непредставяне в 
срок; 
Неверни данни 

20 дни след 
изтичане на всяко 
тримесечие за 
2005 г. 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи”. 

Държавни органи - 
ПРБК 

Тримесечен отчет на хартиен и магнитен 
носител по програмен продукт МФ 
“Инвеститор” 1.0.6 

Непредставяне на 
материалите; 
Непредставяне в 
срок; 
Неверни данни; 
 

След изтичане на 
всяко тримесечие 
на 2005 г. 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Държавни 
разходи”  

Държавни органи - 
ПРБК 

Справка за задбалансо-вите сметки от подгру-пи 
991 “Статистика на просрочените вземания” и 
992 “Статистика на просрочените задълже-ния”, 
придружена с обяснителна записка. 

Неподаване на 
материалите; 
Непредставяне в 
срок; 
Неверни данни; 
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1 2 3 4 5 
До края на 
месеца, следващ 
отчетното 
тримесечие през 
2005 г. 

Министерство на 
финансите, 
Дирекция 
“Бюджет” 

Министерство на 
околната среда и во-
дите, Министерство на 
труда и социалната 
политика, 
Министерство на тран-
спорта и съобщенията , 
Министерство на 
икономиката;  
Министерство на обра-
зованието и науката; 
Министерство на 
младежта и спорта; 
Министерство на 
енергетиката и 
енергийните ресурси 

Тримесечни финансови отчети за степента  
на изпълнение на програмите, съставящи 
програмните формати на бюджетите им за 
2005 г. 

Неподаване на 
материалите; 
Непредставяне в 
срок; 
Неверни данни; 
 

 


