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ДО
МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
НАЦИОНАЛEН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
СМЕТНА ПАЛАТА
КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА
ИНФОРМАЦИЯТА
КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО,
ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
ОМБУДСМАН
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА,
РАЗХОДНИТЕ ТАВАНИ И ПРОГРАМНИТЕ БЮДЖЕТИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2009 г.

СЪГЛАСНО т. 1 ОТ РЕШЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6 ФЕВРУАРИ
2006 г. ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА 2007 г.
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I.

Обща част

Настоящите указания са подготвени с цел подпомагане на първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) да изпълнят разпоредбите на Решение
№ 70 на Министерския съвет от 6 февруари 2006 г. за бюджетната процедура за
2007 г. (наричано за кратко Решението), отнасящи се за първия етап на бюджетната
процедура за 2007 г., приключващ с разглеждането и одобряването от Министерски
съвет на тавани на разходите по ПРБК (без тези по отделни общини) за периода
2007-2009 г. и бюджетните прогнози на министерствата и на Държавната агенция
за младежта и спорта (ДАМС) по програми за същия период (т. 17 от Решението).
ПРБК следва да предоставят настоящите указания на подведомствените си
разпоредители с бюджетни кредити и на нефинансовите предприятия от системата
си, получаващи средства от централния бюджет. Министерството на образованието
и науката следва да предостави указанията на Българската академия на науките и
на държавните висши училища. Министерството на земеделието и горите следва да
предостави указанията на Държавен фонд “Земеделие”. Министерството на
икономиката и енергетиката следва да предостави указанията на Фонда за
покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация.
Съгласно изискванията и определения с Решението срок, колективните
органи/колегиумите в министерствата и ведомствата следва да приемат вътрешен
график за работа по тригодишната бюджетна прогноза.
Информацията, която Министерство на финансите (МФ) очаква да получи съгласно
съответните срокове по Решението включва:
 в срок до 9 март 2006 г. - кратък доклад с описание на приоритетите и
политиките, включително по сектори, които ПРБК ще провеждат в периода
2007-2009 г. (т. 3 от Решението);
 в срок до 5 май 2006 г.:
→ средносрочна бюджетна прогноза за съответното министерство/ведомство
по години за периода 2007-2009 г., по функции и политики и по основни
стойностни и натурални показатели, а министрите и председателят на
ДАМС - бюджетните си прогнози и в програмен формат за периода 20062009 г. (т. 7 от Решението);
→ средносрочна бюджетна прогноза за дейностите, финансирани чрез
автономните бюджети, изготвена от министрите, отговорни за
провеждането и координирането на националната стратегия и политика в
съответната сфера (т. 9 от Решението);
→ средносрочна бюджетна прогноза за периода 2007-2009 г., изготвена от
Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Националния
осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса,
Българското национално радио, Българската национална телевизия и
Висшия съдебен съвет (т. 10 и 11 от Решението);
→ предложения за стандарти за численост на персонала и стандарти за
издръжка на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез
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общинските бюджети, разработени от министъра на образованието и
науката, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната
политика, министъра на транспорта и министъра на културата, съгласувано
с министъра на финансите и с Националното сдружение на общините в
Република България (т. 12 от Решението);
→ средносрочна бюджетна прогноза за периода 2007-2009 г. в частта за
местните дейности, изготвена от общините (т. 13 от Решението).

II.

Общи изисквания

1. Средносрочните бюджетни прогнози на ПРБК следва да са съобразени със
заложените приоритети, политики и мерки в Управленската програма на
Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната
отговорност, в т.ч. с ангажимента за ограничаване на бюджетния сектор до 40% от
БВП и постигане на по-висока ефективност на разпределението на ресурсите.
2. Във връзка със възникването на нови политики и програми, свързани с
финансиране от бюджета на ЕС, секторите следва да преструктурират политиките,
приоритетите и програмите си, и съответно разходите си, така че националното
финансиране в максимална степен да бъде заменено с финансиране с европейски
средства.
С оглед осигуряване усвояването на средствата по фондовете на ЕС, максималният
съвкупен ръст на текущите нелихвени разходи в бюджетните прогнози за периода
2007-2009 г. следва да не надвишава прогнозната средногодишна инфлация за
всяка от годините от периода.
3. Информация за основните макроикономически параметри ще бъде
предоставена от МФ въз основа на одобрената тригодишна бюджетна прогноза по
т. 6 от Решението.
4. При изготвяне на консолидиран макет на ПРБК за прогноза на бюджетните
показатели за 2007-2009 г. не следва да се предвиждат ангажименти, свързани с
усвояване на фондовете на ЕС за изпълнение на Оперативните програми със
средства от ЕС и национално съфинансиране от държавния бюджет. Това
изискване не се отнася за изготвянето на бюджетните прогнози в програмен
формат за периода 2006-2009 г. на министерствата и ДАМС по т. ІІІ.3. от
настоящите указания, в които се представят и консолидирани разчети.
5. При разработване на прогнозата на приходите за 2007-2009 г. следва да се
отчетат всички очаквани промени в нормативната уредба и макроикономическите
допускания и да е съобразена с ДР № 4 от 19 февруари 2004 г. за методите за
прогнозиране на неданъчните приходи на ПРБК, които са публикувани на интернет
страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg,
категории: Разходна политика/Държавни разходи/Указания, инструкции и насоки/
Утвърдени указания, инструкции и насоки.
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6. Като база за разработване на разходите за периода 2007-2009 г. се залагат
одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.
разходи.
7. При разработване прогнозата на разходите за 2007-2009 г. следва да бъде
отчетено въздействието на:
5.1. уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат
еднократните разходи, включени в бюджета на съответния ПРБК за
предходната година;
5.2. настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в
нормативната уредба, засягаща дейността на съответния ПРБК;
5.3. новите и закриващите се структури и функции. Предложенията за
закриване/създаване на структури и функции се съгласуват предварително с
министъра на държавната администрация и административната реформа;
5.4. финансовите ресурси по предприсъединителните програми на Европейския
съюз (ФАР, ИСПА, САПАРД) и по структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз от 2007 г., и съответното съфинансиране;
5.5. усвояването на държавни инвестиционни заеми, включително и за заеми с
краен бенефициент търговско дружество.

III.

Изисквания относно информацията, която следва да бъде предоставена
на МФ на различните етапи от бюджетната процедура до одобряване на
разходни тавани от Министерския съвет – унифицирани макети и
форми на доклади

III.1.
Изисквания по докладите от ПРБК
приоритетите по години за периода 2007-2009 г.

за

политиките

и

В съответствие с т. 3 от Решението ПРБК следва да разработят и представят в
Министерството на финансите до 9 март 2006 г. на разпечатка и в електронен вид
(файл) кратък доклад (до 7 страници) с описание на провежданите политики със
съответните приоритети по години за периода 2007-2009 г. в техните
компетентности и отговорности, включително по сектори, очакваните резултати от
изпълнението им, и оценка на тяхното въздействие върху съответните политики,
включително свързаното с усвояването на средствата от предприсъединителните,
структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Политиките следва да бъдат
съобразени с поетите ангажименти в Управленската програма на Правителството.
Форма на доклад от ПРБК за политиките и приоритетите по години за
периода 2007-2009 г. – Приложение № 1
Докладът следва да съдържа кратко изложение на политиките в рамките на
компетентностите и отговорностите на ПРБК, включително за съответния сектор,
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заложените стратегически цели, очакваните резултати и визията за развитието в
тригодишен аспект на всяка политика.
По т. I „Политики в компетентностите и отговорностите на ПРБК”:
В т. 1, 2 ... до n се изброяват наименованията на всяка от политиките в
компетентностите и отговорностите на ПРБК, съобразени с Програмата на
Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната
отговорност и Матрицата за мерките и отговорностите към нея. ПРБК, които до
този момент са разработвали и представяли бюджета си в програмен формат,
следва да стъпят на идентифицираните и дефинирани в него политики,
стратегически цели, ползи/ефекти (очаквани резултати), формиращи дървото на
целите, като в случай на необходимост ги актуализират.
Визията за развитието на съответната политика трябва да дава отговор на въпроса
как ще се разрешава даден обществен проблем и/или как ще се постигне
очакваният резултат за съответна целева група.
Допълнителна методологическа информация за формулиране на стратегически
цели, ползи/ефекти (очаквани резултати) и визия може да намерите в Годишния
наръчник за министерствата, въвеждащи програмния и ориентиран към резултатите
подход на бюджетиране, публикуван на интернет страницата на
Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории:
Бюджет / Методология / Бюджетна методология / Методологически указания за
програмно бюджетиране
.
По т. II. “Визия на ПРБК за организационното развитие и капацитет”
ПРБК следва да предоставят информация по години за периода 2007-2009 г.,
съобразена с визията за развитието на политиките си, за произтичащите от нея
промени в организационната структура, в т.ч. и във връзка с усвояването на
средствата от ЕС.
III.2. Изисквания за подготовка на средносрочната бюджетна прогноза за
периода 2007–2009 г. на ПРБК
Съгласно т. 7 от Решението ПРБК в срок до 5 май 2006 г. трябва да представят в
МФ средносрочна бюджетна прогноза по години за периода 2007–2009 г. по
функции и политики и по основни стойностни и натурални показатели.
В тази връзка разпоредителите с бюджетни кредити следва да попълнят
съответните приложения.
Макет на заявка за разходите по програми и по функции/групи за 2007-2009 г.
– Приложение № 2
Приложението се попълва от всички ПРБК (без общините) отделно за всяка
програма (т.е. ако имате n на брой програми, е необходимо да представите n на
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брой файла с приложение № 2), като се изписват имената на програмата и
политиката, към която е включена тази програма и първостепенния разпоредител с
бюджетни кредити. Сумата на разходите от всичките файлове по приложение № 2
за всяка година трябва да съвпада с размера на разходите за всяка година от
приложение № 7а по функции/групи, по икономически и натурални показатели.
Информацията по всяка програма е само за разходите по програмата и се попълва
по функции/групи.
В колона 2 Министерският съвет, Министерството на икономиката и енергетиката,
Министерството на държавната администрация и административната реформа,
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и Министерството
на транспорта увеличават/намаляват показателите на одобрените им с ПМС №
14/2006 г. бюджети, което произтича от утвърдени структурни промени в сила от
01.01.2006 г. За останалите министерства и ведомства общите показатели по к. 2
следва да са равни на одобрените им бюджети с ПМС № 14/2006 г.
В колони 3, 9, 16 и 23 ” ПРОГНОЗА ЗАЕМИ” се попълват разходите по
държавните инвестиционни заеми. В тези колони се представят всички разходи,
свързани със заемите, включително и разходите, които са с национално
съфинансиране.
В колони 4, 10, 17 и 24 ” ПРОГНОЗА еднократни плащания” се попълват
еднократните разходи, които се отнасят само за съответната година.
В колони 5, 11, 18 и 25 ” ПРОГНОЗА структурни промени(+/-)” се попълва
увеличението или намалението на разходите и на числеността на персонала въз
основа на влезли в сила нормативни актове
В колони 6, 13 и 20 - „Целогодишно привеждане на средствата за заплати и
осигурителни вноски §01 и §05” на предложения макет се попълват средствата за
заплати и осигурителни вноски, като се предвижда увеличението на заплатите да е
в целогодишен размер, в случаите когато политиката по доходите не е приложена
само от 01 януари на предходната година.
В колони 7, 14 и 21 - „ПРОГНОЗА БАЗА” на предложения макет се съдържат
формули, които представят разликата на разходите от предходната година минус
разходите по колони „ЗАЕМИ”, ”еднократни плащания” плюс „структурни
промени” за предходната година, плюс средствата за заплати и осигурителни
вноски по §01 и §05 от ЕБК за предходната година, приведени целогодишно.
В колони 8, 15 и 22 - „Изменения от политиката по доходите и инфлацията” на
предложения макет се добавят разходи, които произтичат от политиката по
доходите (промяна в заплатите, осигурителните вноски), инфлацията и др.
Всяка отделна заявка за разходи по програма (Приложение № 2) задължително
се придружава с доклад към нея (Приложение № 2а). При неспазване на това
изискване заявените средства по тази програма няма да бъдат взети предвид
при разработване на предложенията за разходните тавани за периода 20072009 г.
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Доклад към заявка по всяка програма от Приложение № 2 - Приложение №
2а.
Приложението съдържа форма на доклада към всяка програма по приложение № 2
и минималните изисквания относно съдържанието му и се попълва от всички ПРБК
(без общините). Приложение № 2а е неразделна част от Приложение № 2.
Обобщена справка за разходите по програми, политики и по години –
Приложение № 2б
Попълва се информация за разходите по програми, политики и години.
Справката трябва да съдържа информация за разходите по отделните
политики за всеки ПРБК и за разходите по програмите, от които се състои
всяка политика.
Разходите от ред "ОБЩО РАЗХОДИ" трябва да съвпадат с общия размер на
разходите от Приложение № 7а по години.
Разходите на всяка програма трябва да съвпадат с общия размер на разходите за
тази програма по Приложение № 2 по години.

МАКЕТИ ЗА НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(ПРИЛОЖЕНИЯ № 3А И 3Б)
Макет за натуралните показатели за системата на министерството или
ведомството – Приложение № 3а
Данните се представят обобщено за системата на първостепенния разпоредител с
бюджетни кредити. За специфичните натурални показатели се добавят нови редове.
Макет за натуралните показатели за делегираните от държавата дейности в
общинските бюджети – Приложение № 3б
Макетът отразява натуралните показатели за делегираните от държавата дейности в
общините. Показателите се разработват и предоставят на Министерството на
финансите – дирекция “Финанси на общините” от съответните отраслови
министерства.
ДОКЛАД

ПРБК представят в Министерство на финансите обяснителна записка за
измененията в натуралните показатели.
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Макет за прогноза на държавните инвестиционни заеми за периода 2007-2009
г. – Приложение № 4а
Попълват се плащанията по държавните инвестиционни заеми по видове,
включително и за заемите с краен бенефициент търговско дружество. Представят
се 3 файла с приложение № 4а - за всяка година отделен файл, като се посочва
съответната година, за която е попълнен.
Приходите, разходите, субсидията, трансферите и финансирането по държавните
инвестиционни заеми трябва да съвпадат със същите от Приложение № 7а по
години и с разходите от Приложение № 2 също по години.
Таксите ангажимент се посочват в текущата издръжка и се финансират от
национални източници.
При държавните заеми с краен бенефициент търговско дружество следва да се има
предвид следното:
 Получените заеми и предоставените средства на крайните бенефициенти се
отразяват в частта на финансирането на бюджета като получени заеми от
чужбина и съответно предоставени средства по лихвени заеми /възмездно
финансиране/.
 Погашенията по тези заеми се отразяват в частта на финансирането като
възстановени главници по предоставени лихвени заеми от крайния
бенефициент към ПРБК и като външно финансиране за погасяване на заеми от
чужбина към международни организации или банки.
 Дължимите от крайния бенефициент лихви и такси ангажимент се разчитат като
приходи от лихви от местни лица, а дължимата лихва от ПРБК към
международната организация или банка като разходи за лихви по външни
заеми.
Към приложение № 4а се представя и кратка обяснителна записка, като в нея
изрично се посочват причините за незадоволителното усвояване на средствата по
проекта при условие, че това е налице, и оценка за развитието на проекта на заема.
Макет за прогнозните усвоявания по активни държавни инвестиционни заеми
за периода 2007-2009 г. – Приложение № 4б
Приложението се попълва от ПРБК само по отношение на действащите проекти,
финансирани с държавни инвестиционни заеми. Планираните средства касаят
прогнозните усвоявания по активни ДИЗ, с краен срок за приключване след 31
декември 2006 г.
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Макети на разходните ангажименти по предприсъединителните
програми на ЕС (ФАР, ИСПА и САПАРД) и по структурните и Кохезионния
фондове на ЕС (Оперативни програми „Административен капацитет”,
„Развитие на човешките ресурси”, „Околна среда”, „Транспорт”, „Регионално
развитие” и „Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика”).
Приложения № 5а и 5б.
За усвояване и съфинансиране на договорените средства от ЕС по
предприсъединителните инструменти ФАР, ИСПА и САПАРД и по Оперативните
програми, финансирани от структурните и Кохезионния фонд на ЕС се представят
отделни прогнози съгласно приложените макети. Прогнозите се представят от
следните разпоредители с бюджетни кредити:
1. Министерство на финансите - дирекция „Централно звено за финансиране
и договаряне” – за управляваните проекти по програма ФАР;
2. Министерство на регионалното развитие и благоустройството:
2.1. Главна дирекция „Изпълнителна агенция – Програма ФАР” и дирекция
“Програма ИСПА – благоустройствени дейности и ВиК системи” – за
управляваните проекти и мерки по програма ФАР и програма ИСПА;
2.2. Изпълнителна агенция „Пътища” - дирекция „Усвояване на средствата
от ЕС” – за управляваните мерки по програма ИСПА;
2.3. Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” – за
разходите по Оперативна програма „Регионално развитие”.
3. Министерство на икономиката и енергетиката - дирекция
„Предприсъединителни програми и проекти” – за разходите по управляваните
проекти по програма ФАР и по Оперативна програма „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика”;
4. Министерство на труда и социалната политика - дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти” – за разходите по управляваните
проекти по програма ФАР и по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”;
5. Министерство на околната среда и водите:
5.1. Дирекция „Фондове на ЕС за околна среда” – за управляваните проекти
и мерки по предприсъединителните инструменти;
5.2. Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” – за разходите по
Оперативна програма „Околна среда”;
6. Министерство на транспорта - дирекция „Координация на програми и
проекти” - за разходите по управляваните проекти и мерки по
предприсъединителните инструменти и по Оперативна програма „Транспорт”;
7. Държавен фонд „Земеделие” – САПАРД агенция – за разходите по
програма САПАРД;
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8. Министерство на държавната администрация и административната
реформа – дирекция „Управление на проекти и програми” – за разходите по
Оперативна програма „Административен капацитет”.
Прогнозите се представят само от гореизброените Изпълнителни агенции по ФАР и
ИСПА, САПАРД агенцията и Управляващи органи на Оперативни програми, не и
от бенефициенти, междинни звена или други институции, свързани с изпълнението
на тези програми.
Прогнозите за разходи по предприсъединителните инструменти се представят за
проекти от финансови меморандуми, подписани за 1998 г. и последващи, както и за
националното съфинансиране от държавния бюджет по тези проекти за периода
2007-2009 г. Не се включва предвиждано съфинансиране за сметка на общински
бюджети, международни финансови институции, крайни бенефициенти и частно
съфинансиране. Разходите по програма ФАР по проекти от финансови
меморандуми, подписани преди 1998 г., както и за членски внос в агенции и
програми на Общността, за които не се отпускат средства от Национална програма
ФАР или в РМС не е предвидено разходите да се изплащат от Национален фонд, се
включват в прогнозите за разходи на съответния ПРБК.
Прогнозите за разходи по структурните и Кохезионния фонд се представят по
Оперативни програми, за сметка на средства от ЕС и национално съфинансиране от
държавния бюджет. Не се включва предвиждано съфинансиране за сметка на
общински бюджети, международни финансови институции, крайни бенефициенти
и частно съфинансиране.
Разходите по приложение 5а се представят в лева, по пълна Единна бюджетна
класификация за 2006 г., по функции, групи и параграфи.
Изпълнителните агенции по ФАР, ИСПА и САПАРД агенцията, както и
Управляващите органи представят и кратък доклад с подробно описание на
приоритетите, политиките и очакваните резултати, свързани с усвояване на
средствата от предприсъединителните, структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз.
Въз основа на тези прогнози се изготвя бюджетът на Националния фонд към
Министерството на финансите.
Макет за заявяване на средства от централния бюджет за нефинансови
предприятия за периода 2007-2009 г. - Приложение № 6
Информацията в приложението е свързана с представянето на предложения от
ПРБК, в чиито системи има нефинансови предприятия, получаващи средства от
централния бюджет под формата на субсидии за нефинансови предприятия,
компенсации за безплатни и по намалени цени за пътувания в страната, програми
за преструктуриране, ликвидация, екологични програми, доставка на хляб и хлебни
изделия, капиталови разходи и др. за периода 2007-2009 г.
Приложение № 6 следва да бъде попълнено и представено и от Столична община за
необходимите средства от централния бюджет за субсидиране на столичния
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транспорт за обществен превоз на пътници, осъществяван по нерентабилни линии
и маршрути.
ДОКЛАД

Попълването на приложение № 6 следва да бъде съпроводено с доклад-анализ за
резултатите от предоставените от централния бюджет през 2005 г. средства на
нефинансовите предприятия, тенденциите и програмите за изпълнение през 2006г.,
както и виждания за периода 2007–2009 г.
Консолидиран макет на ПРБК за прогноза на бюджетните показатели за 20072009 г. – Приложение № 7а
В приложението се попълват приходите, разходите, субсидията, трансферите и
финансирането по години. Приходите за периода 2007–2009 г. се разработват като
се вземат предвид всички очаквани промени в нормативната уредба и
макроикономическите допускания. Разходите се планират по обобщени показатели,
по функции/групи (без програми). Колоните са същите като на приложение № 2 и
логиката на попълването им е същата както в приложение № 2.
Размерът на разходите за всяка година от приложение № 7а трябва да съвпада
със сбора на разходите от всичките файлове по приложение № 2, по
функции/групи и по икономически и натурални показатели, както и общият
размер на разходите.
Приложение № 7а да бъде придружено с доклад, описващ натуралните и
стойностни показатели по всяка колона от 2007 г. до 2009 г.
Макет за прогноза на бюджетните показатели за делегираните от
държавата дейности в общинските бюджети по разпоредители с бюджетни
кредити за 2007-2009 г. - Приложение № 7б
Приложение № 7б се изготвя от съответните отраслови министерства по функции
и групи и по основни стойностни и натурални показатели при спазване на следните
изисквания по отношение на разходите:
 Прогнозата на разходите се разработва по текущи цени, като допълнителна
информация за основните макроикономически параметри ще бъде предоставена
от МФ въз основа на одобрената тригодишна бюджетна прогноза по т. 6 от
Решението.
 Като база за разработване на разходите за периода 2007-2009 г. се залагат
одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.
разходи.
 База за определяне размера на средствата за заплати за делегираните от
държавата дейности са средните месечни брутни заплати, определени с
Постановление № 137 на Министерския съвет от 2005 г. за заплатите в
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бюджетните организации и дейности, влезли в сила от 1 януари 2006 г.,
увеличени с 6 на сто от 1 юли 2006 г.
 Средствата за осигурителни вноски се предвиждат в съответствие с
действащата нормативна уредба.
 Средствата за издръжка се предвиждат на база на одобрените стандарти с
Решение на Министерския съвет № 21 от 19 януари 2006 г. за разделение на
дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани
от държавата и определяне на стандарти за численост на персонала и нормативи
за издръжка на делегираните от държавата дейности през 2006 г.
 При изготвянето на разчетите да се имат предвид настъпилите до момента на
съставянето на бюджетната прогноза изменения в нормативната уредба,
засягащи тези дейности, новите и закриващите се структури и функции,
уточнените натурални и стойностни показатели.
Показателите се разработват и предоставят на Министерството на финансите –
дирекция “Финанси на общините” от съответните отраслови министерства.
Макет за прогноза на постъпленията от местни приходи по бюджета на
общината и на разходите за местни дейности за 2007-2009 г. - Приложение № 8
В прогнозата за 2007 г. местните приходи се разработват на база на реална и точна
оценка на основата, на която се изчисляват имуществените данъци и такса битови
отпадъци, като планираният размер трябва да се съобрази с настъпилите промени в
Закона за местните данъци и такси. Трябва да се има предвид, че с измененията в
ЗМДТ се увеличават данъчните оценки на недвижимите имоти средно 20%-30% в
зависимост от категорията на населените места, прави се и промяна, свързана с
облагането на съставите от превозни средства. Препоръчително е да се направи
анализ за данъчните и неданъчните приходи на общината за няколко години назад.
При изчисляване постъпленията от местните такси следва да се отчита развитието
на мрежата на детските градини, детските ясли, домашния социален патронаж и
други. Постъпленията от оказваните публични услуги от общината на населението
се съобразяват с одобрените от общинските съвети цени на тези услуги, както и с
тенденциите за развитието им в периода 2007-2009 г. Друг съществен елемент от
местните приходи са постъпленията от наемите на отдадените общински имоти,
приходите от продажба на общинско имущество и приходите от концесии.
Прогнозите за постъпленията от изброените по-горе приходи следва да бъдат
съобразени с приетите от общинските съвети стратегии, прогнози и програми за
развитието на общините, както и с набелязаните мерки за повишаване
ефективността на събираемостта на местните приходи и определяне на
реалистични местни такси, като необходимо условие за разширяване кръга от
предоставяните от общините публични услуги на населението и повишаване на
тяхното качество.
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Във връзка с изменение на правната регламентация, касаеща акцизите (отмяна на
Закона за акциите от 01.07.2006 г. и влизане в сила на Закона за акцизите и
данъчните складове, според който дължимите акцизи се внасят в приход на
републиканския бюджет, като администратор на тези приходи е митническата
администрация), в параграф 15-00 на Приложение № 8 се попълват само отчетни
данни за 2005 г.
Разходната част на местните дейности се изготвя в съответствие с разделението на
дейностите по Решение № 21 от 19 януари 2006 г. за разделение на дейностите,
финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и
определяне на стандарти за численост на персонала и стандарти за издръжка на
делегираните от държавата дейности през 2006 г., за чието финансиране са налице
необходимите законови и подзаконови нормативни актове, както и задължения,
произтичащи от решения на общинския съвет при спазване на приоритетите и
потребностите на местната общност.
При съставяне на разходната част на прогнозата за местните дейности е
препоръчително да се извърши сравнителен анализ за разходите през последните
три години по дейности и разходни параграфи, да се анализират тенденциите в
количеството и видовете предлагани публични услуги в зависимост от решенията
на общинския съвет в съответствие с местните потребности, годишните цели и
приоритети и съобразно собствените ресурси на общината.
Разработването на предварителните разчети за средносрочната бюджетна прогноза
за съответната община по години за периода от 2007-2009 г. следва да се изготви
по функции и групи и по основни стойностни и натурални показатели при спазване
на следните изисквания по отношение на разходите:
 Прогнозата на разходите се разработва по текущи цени, като допълнителна
информация за основните макроикономически параметри ще бъде предоставена
от МФ въз основа на одобрената тригодишна бюджетна прогноза по т. 6 от
Решението;
 Да се имат предвид само настъпилите до момента на съставянето на
бюджетната прогноза изменения в нормативната уредба, засягащи тези
дейности;
 Новите и закриващите се структури и функции;
 Уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат
еднократните разходи в бюджета на съответната община за предходната година;
 Ангажименти, свързани с усвояване на структурните фондове и Кохезионния
фонд на ЕС;
 При разработване на прогнозата за капиталовите разходи задължително следва
да се оцени влиянието от използването на финансови ресурси, получени от
предприсъединителните фондове на ЕС, както и от банкови заеми;
 Прехвърлените или премахнати задължения от 2005 г.;
 Дългосрочните планове и текущите приоритети на общината, изведени на база
заявените потребности и ангажиментите към местната общност;
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 Рамките на ресурсните възможности.
При попълване на приложение № 8 да се има предвид, че по редове “І. ПРИХОДИ ВСИЧКО” и “ІІ. РАЗХОДИ - ВСИЧКО” се допуска неравнение с размера на
предвидените разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.
Макет за прогноза на капиталовите разходи според техния характер
(инвестиционни проекти и капиталови разходи, подпомагащи
административната дейност на ПРБК) за 2007-2009 г. - Приложение № 9а
Средносрочната инвестиционна прогноза (СИП) за периода 2007-2009 г. следва да
бъде съобразена с тригодишната бюджетната прогноза за периода 2006-2008 г. и
заложения в нея ръст на капиталовите разходи.
Разпределението на капиталовите разходи в СИП за периода 2007-2009 г. трябва да
бъде оптимизирано, обосновано и съобразено с определените приоритетни
стратегически документи, политики и програми на национално, регионално и
общинско ниво.
Приоритетно следва да бъдат планирани средства за инвестиции, осигуряващи
покриването на изисквания, произтичащи от подготовката на Република България
за пълноправно членство в Европейския съюз, както и инвестиционни проекти,
имащи икономически ефект.
Общият ред “Капиталови разходи - общо” представлява сума на т. 1, 2 и 3 на
макета.

Общите суми по приложение № 9а следва да съвпадат със сумите по ред
„капиталови разходи” на приложение № 2 и приложение № 7а за съответната
година.
По т. 1 от макета (преходни инвестиционни проекти) се посочват:
 Всички преходни инвестиционни проекти – к. А. Всеки инвестиционен проект
се посочва на отделен ред, като при необходимост се добавят нови редове.
Преходни са инвестиционните проекти, чието финансиране продължава през
периода 2007-2009 г.
 Общата продължителност на финансиране на проекта – к. 1.
 Общата стойност на проекта за целия период на финансиране на реализацията
му – к. 2. Посочва се актуализираната сметна стойност на проекта.
 Отчета за финансиране на проекта за 2005 г. – к. 3.
 Разчетените средства за финансиране на проекта по плана за 2006 г. - общо и по
източници на финансиране – к. 4 - 7.
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 Необходимите средства за финансиране на проекта за всяка година от периода
2007–2009 г. – общо и по източници на финансиране – к. 8 - 19.
По т. 2 от макета (нови инвестиционни проекти) се посочват:
 Всички нови инвестиционни проекти - к. А. Всеки инвестиционен проект се
посочва на отделен ред, като при необходимост се добавят нови редове. Нови са
инвестиционните проекти, чието финансиране започва в периода 2007-2009 г.
 Общата продължителност на финансиране на проекта – к. 1.
 Общата стойност на проекта за целия период на финансиране на реализацията
му – к. 2.
 Необходимите средства за финансиране на проекта за всяка година от периода
2007–2009 г. – общо и по източници на финансиране – к. 8 - 19.
По т. 3 от макета (капиталови разходи, подпомагащи административната
дейност на ПРБК) се посочват:
 Общият размер на отчетените за 2005 г. капиталови разходи, подпомагащи
административната дейност (§§ 52-01, 02, 03, 04 и § 53-00), които нямат
инвестиционен характер – к. 3.
 Общият размер и размерът по източници на финансиране на средствата по
плана за 2006 г. – к. 4 - 7.
 Общият размер и размерът по източници на финансиране на необходимите
средства за всяка година от периода 2007–2009 г. – к. 8 – 19.
За инвестиционните проекти по т. 1 и 2 и за капиталовите разходи по т. 3 се
посочват всички източници на финансиране (субсидия от републиканския бюджет,
собствени средства – бюджетни и извънбюджетни, фондове на Европейския съюз,
заеми, безвъзмездни помощи и др.). Всеки източник на финансиране се посочва в
отделна колона, като при необходимост се добавят нови колони.
ПРБК представят и списък със замразени проекти (при наличие на такива),
придружен с обяснителна записка, която съдържа информация за планираната
политика на ПРБК по отношение на всеки замразен проект и информация за
неговото текущото финансово състояние (усвоено финансиране).
„Инвеститор” – модул „План–Инвест” - Приложение № 9б
Всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити следва да представят до
5 май 2006 г. в Министерството на финансите на магнитен и хартиен носител
средносрочна инвестиционна прогноза за периода 2007-2009 г., изготвена на
програмния продукт за инвестиции „Инвеститор” – модул „План-Инвест”.
За всеки нов инвестиционен проект задължително се попълва проектна
документация. Информацията по проектната документация се въвежда чрез
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„Идентификационна карта” за всяка отделна позиция, участваща като капиталов
разход от бюджета на инвестиционния проект, на програмен продукт „Инвеститор”
1.0.8. и се представя в Министерството на финансите на магнитен носител,
едновременно с изготвената на програмен продукт „Инвеститор” – модул „ПланИнвест” средносрочна инвестиционна прогноза за периода 2007-2009 г. В случай,
че идентификационната карта не е попълнена, стойността на предложения
капиталов разход не се включва във формирането на тригодишната бюджетна
прогноза.
Капиталовите разходи, подпомагащи административната дейност на ПРБК, се
въвеждат на програмен продукт „Инвеститор” – модул „План-Инвест” укрупнено
до ниво подпараграфи от ЕБК.
При разработване на Средносрочната инвестиционна прогноза за периода 20072009 г. ПРБК следва да ползват „Методически указания за попълване на проектна
документация, оценка и управление на инвестиционни проекти” (УСЕС № 1/
21.09.2005г.), които са публикувани на интернет страницата на Министерството на
финансите на адрес:
http://www.minfin.bg, категории: Бюджет/ Методология/ Методически
указания за инвестиционни проекти/ Методически указания за попълване на
проектна документация, оценка и управление на инвестиционните проекти.
Актуализираната версия на програмен продукт „Инвеститор” - 1.0.8. е публикувана
на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес:
http://www.minfin.bg, категории: Електронни услуги/ Електронен обмен
на данни с МФ/ Програмиране, планиране, наблюдение и контрол при
финансирането на публичните инвестиции.

III.3. Изисквания за подготовка на бюджетна прогноза в програмен формат
за периода 2006–2009 г. на министерствата и ДАМС
На основание на одобрените от Министерския съвет основни политики,
макроикономически и бюджетни параметри, функционални сфери, които ще бъдат
ключов приоритет на бюджетната политика за периода 2007-2009 г., както и
механизма за преразпределение на икономическия ръст, министрите и
председателят на ДАМС в съответствие с т. 7 от Решението в срок до 5 май 2006 г.
следва да представят в Министерството на финансите бюджетните си прогнози и в
програмен формат за периода 2006-2009 г.
В процеса на подготовка Министерство на финансите, Министерство на
отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните
работи, Министерство на правосъдието, Министерство на държавната
администрация и административната реформа и Министерство на държавната
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политика при бедствия и аварии ще получат въвеждаща методологическа
подкрепа от Дирекция “Бюджет” към Министерство на финансите, изразяваща
се в провеждането на работни срещи и семинари за идентифициране
структурата на бюджетите им по програми и разясняване настоящите
указания. Останалите министерства и ДАМС в случай на необходимост могат да
се обръщат към дирекция „Бюджет”, отдел „Бюджетна методология” за
оказване на допълнителна методологическа помощ.
Бюджетната прогноза в програмен формат за периода 2006-2009 г. намира израз в
т.нар. “Доклад за развитието на политиките в компетентностите и отговорностите
на министерството/ДАМС с тригодишна бюджетна заявка за периода 2007-2009 г.”
Насоки и изисквания относно информацията, съдържаща се в доклада
Докладът за развитието на политиките в компетентностите и отговорностите на
министерството/ДАМС с тригодишна бюджетна заявка за периода 2007-2009 г.
следва да съдържа: описание на одобрените от Министерския съвет политики,
идентифицирани стратегически цели, ползи/ефекти, програми с разчети за тях,
както и показатели за изпълнение.
Разходните разчети по тригодишната бюджетна заявка следва да бъдат обвързани с
програмните цели на министерството и съответните показатели за изпълнение със
заложените по всеки един от тях целеви стойности.
Министерството/ДАМС следва да планира бюджетите на програмите си,
основавайки се на идентифицираната структура на програмен и ориентиран към
резултатите бюджет (продуктите/услугите и проектите, съставящи програмите).
Тригодишната бюджетна заявка агрегира бюджетните заявки на централната
администрация и ВРБК. По програмите следва да бъдат включени и разчети за
разходите, финансирани с:
 целеви субсидии;
 предприсъединителните програми на Европейския съюз, включително
съфинансирането от Националния фонд към Министерство на финансите;
 структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и съответното
съфинансиране;
 заеми и помощи.
Доклад за развитието на политиките с тригодишна бюджетна заявка за
периода 2007-2009 г. – Приложение № 10
В приложението е представена структурата на доклада, както и табличните
формати за представяне на бюджетната заявка. Част от информацията, необходима
за разработването на доклада се извлича от доклада с описание на политиките и
приоритетите за периода 2006-2009 г.
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Докладът се структурира в три основни раздела. В раздел I. “Развитие на
политиките на министерството/ДАМС за периода 2006-2009 г.” се описва мисията,
визията на министерството за организационното му развитие и капацитет, както и
визията за развитието на всяка от политиките със стратегическата и оперативните
им цели. За всяка област на политика следва да се опишат и ползите/ефектите за
обществото от постигане целите на министерството със съответните им целеви
стойности по показателите за изпълнение за периода 2006-2009 г. За всеки от
показателите следва да се представи и информация за наличността и качеството на
данните.
В раздел II. “Основни параметри на бюджетната заявка за периода 2006-2009 г.”
министерството/ДАМС следва да представи описание на приходите, разходите и
източниците на финансиране. В раздела са представени и съответните таблични
формати, които агрегират бюджетните заявки за периода 2006-2009 г., изготвени от
всеки от разпоредителите с бюджетни кредити (ПРБК, ВРБК).
В раздел III. “Тригодишна бюджетна заявка по програми за периода 2006-2009 г.”
за всяка от програмите следва да бъде представена информация за целите на
програмата, организационните структури, участващи в нея, отговорността за
изпълнението на програмата, както и целевите стойности за всеки един от
показателите за изпълнение. Министерството/ДАМС следва да представи и
информация за други институции, допринасящи за предоставянето на
продуктите/услугите по програмата, външните фактори, които могат да окажат
въздействие върху постигането на целите на програмите, както и информация за
наличността и качеството на данните за показателите за изпълнение. В раздела се
съдържа таблица, представяща тригодишна бюджетна заявка по ведомствени и
администрирани параграфи, както и таблица, отразяваща въздействието върху
бюджета на програмата. Тези таблици следва да се попълнят за всяка отделна
програма.

Допълнителна информация относно основните понятия, макети, таблични
формати, необходима при разработването на бюджетната прогноза в програмен
формат ще намерите в Годишния наръчник за министерствата, въвеждащи
програмния и ориентиран към резултатите подход на бюджетиране,
публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес:
http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Методология / Бюджетна
методология / Методологически указания за програмно бюджетиране

IV.

Ангажименти на Министерството на финансите

С оглед спазване разпоредбите на РМС № 70 от 2006 г. за бюджетната процедура
за 2007 г. Министерството на финансите следва:
 до 9 март 2006 г. да разработи:
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а) прогноза за основните макроикономически показатели на Република
България в периода 2006–2009 г. и допусканията, при които тя е разработена;
б) предложение за данъчната политика за периода 2007-2009 г. с оценка
на въздействието й за стимулиране на икономическия растеж и разчети за
бюджетните приходи;
в) предложение за националната разходна политика, включително по
функционални сфери за периода 2007-2009 г.;
г) предложение за политиката по дълга и разчети за дължимите плащания
по него за периода 2007-2009 г.;
д) план за вноските в Европейския съюз през 2007-2009 г. и оценка на
възможностите за усвояване на средствата от Европейския съюз;
е) механизъм за преразпределение на икономическия ръст.
 до 31 март 2006 г. да подготви и внесе в Министерския съвет вариант на
тригодишна бюджетна прогноза за периода 2007-2009 г., съдържаща обосновка
на макроикономическата прогноза за периода, предложение за основните
политики, които ще бъдат провеждани от Правителството, консолидирани нива
на бюджетните агрегати в икономически и функционален разрез и механизъм
за преразпределение на икономическия ръст;
 до 14 април 2006 г. да изпрати допълнителна информация до ПРБК за
основните макроикономически параметри и допусканията, при които да бъдат
разработени бюджетните им прогнози за 2007-2009 г.;
 до 5 май 2006 г. да направи едновременно и независимо от проектите на
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити оценка на приходите и
разходите им за периода 2007-2009 г.;
 по определен от министъра на финансите график до 26 май 2006 г. да проведе
консултации с ПРБК за уточняване на приоритетните им политики и
средносрочни бюджетни прогнози, включително и за делегираните от
държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините;
 по определен от министъра на финансите график до 26 май 2006 г. да проведе
консултации с Националното сдружение на общините в Република България за
уточняване на приоритетните политики и средносрочни бюджетни прогнози в
частта за общините, включително по механизма за определяне на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния бюджет;
 до 9 юни 2006 г. да изпрати до всички ПРБК (без общините) проектите на
разходните им тавани, съгласувани след проведените с МФ консултации, като
министерствата и ДАМС следва да ги отразят в преработените проекти на
бюджетните си прогнози за периода 2007-2009 г., включително и тези в
програмния формат. Актуализираните проекти на бюджетни прогнози следва
да бъдат представени в МФ в срок до 16 юни 2006 г. за включване към пакета
от документи за разглеждане и одобрение от Министерския съвет;
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 до 23 юни 2006 г. да подготви и внесе в Министерския съвет тавани на
разходите по ПРБК (без тези по отделни общини) и бюджетните прогнози на
министерствата и на Държавната агенция за младежта и спорта по програми, за
периода 2007-2009 г.

V.

Други въпроси

1. Изискваната информация с настоящите указания следва да се представи
на разпечатка и в електронен вид (файл) в Министерството на финансите в
определените срокове. Неспазването на посочените срокове ще се разбира като
неизпълнение на разпоредбите на действащото законодателство и нарушение на
финансовата дисциплина и съгласно чл. 38 от Закона за устройството на държавния
бюджет министърът на финансите може да преустанови трансфера с определените
с годишния закон за държавния бюджет субсидии, както и да блокира сметките на
бюджетните организации.
2. Имената на файловете следва да съдържат на латиница: кода на ПРБК
по ЕБК за 2005 г., приложение № ..., и когато става въпрос за доклад или
обяснителна записка към съответното приложение това се посочва накрая на името.
Например: Имената на файловете по приложение № 7а на Министерството
на финансите следва да бъдат: “1000_prilogenie №7a” и “1000_prilogenie
№7a_doklad”.
3. При условие, че не е изрично упоменато коя дирекция на
Министерството на финансите е получател на материалите, то те се представят в
дирекция “Държавни разходи”. Материалите в електронен вид се подписват с
електронен подпис или се представя декларация за съответствие между хартиения
носител и електронния вид на информацията.
4. Приложение № 1 – „Доклад от ПРБК за политиките и приоритетите по
години за периода 2007-2009 г.” се представя в дирекция „Бюджет” към
Министерство на финансите.
5. Приложение № 4б “Прогнозни усвоявания по активни държавни
инвестиционни заеми за периода 2007–2009 г.” се представя в дирекция
„Държавен дълг” към Министерство на финансите.
6. Приложение № 5а “Макет на разходните ангажименти по
предприсъединителните инструменти на ЕС и структурните и Кохезионния
фондове на ЕС” и приложение № 5б “Макет за разходните ангажименти по
предприсъединителните инструменти на ЕС по сектори на икономиката” се
представят в дирекция „Национален фонд” към Министерство на финансите.
7. Приложение № 6 “Макет за заявяване на средства от централния
бюджет за нефинансовите предприятия за периода 2007-2009 г.”, както и
информацията, подготвена за извънбюджетните фондове - Държавен фонд
“Земеделие” и Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за
приватизация се представят в дирекция “Финанси на реалния сектор”.
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8. Приложение № 3б “Макет за натуралните показатели за делегираните от
държавата дейности в общинските бюджети” и Приложение № 7б “Макет за
прогноза на бюджетните показатели за делегираните от държавата дейности в
общинските бюджети по разпоредители с бюджетни кредити за 2007-2009 г.” се
представят от отрасловите министерства на хартиен и електронен носител в
дирекция “Финанси на общините” към Министерството на финансите.
9. Приложение № 8 “Макет за прогноза на постъпленията от местни
приходи по бюджета на общината и на разходите за местни дейности за 2007-2009
г.” се представя на хартиен носител в дирекция “Финанси на общините” към
Министерството на финансите и на електронен носител в ИИЦ.
Специално създадените за тази цел програмни продукти ще получите от
ИИЦ към Информационно обслужване – АД, намиращ се на адрес гр. София, ж.к.
“Изгрев”, ул. “172” № 11. За информация г-жа Виолета Георгиева и г-жа
Красимира Георгиева - тел. 02/870-50-71.
10. „Приложение № 9а „Макет за прогноза на капиталовите разходи според
техния характер за 2007-2009 г.” и Приложение № 9б „Инвеститор” – модул „ПланИнвест” се представят в дирекция „Управление на средствата от Европейския
съюз” към Министерството на финансите.
11. Приложение № 10 – „Доклад за развитието на политиките с тригодишна
бюджетна заявка за периода 2007-2009 г.” се представя в дирекция“Държавни
разходи” и дирекция „Бюджет” към Министерство на финансите.
12. Настоящите указания са публикувани на интернет страницата на
Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет
/ Методология / Бюджетна методология / Инструкции.

VI.

Приложения

1. Приложение № 1 - Форма на доклад от ПРБК за политиките и приоритетите по
години за периода 2007-2009 г.
2. Приложение № 2 - Макет на заявка за разходите по програми и по
функции/групи за 2007-2009 г.
3. Приложение № 2а - Доклад към заявка по всяка програма от Приложение №2.
4. Приложение № 2б - Обобщена справка за разходите по програми, политики и
по години.
5. Приложение № 3а - Макет за натуралните показатели за системата на
министерството или ведомството.
6. Приложение № 3б - Макет за натуралните показатели за делегираните от
държавата дейности в общинските бюджети.
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