Приложение 6
Годишен държавен бюджет
Годишният държавен бюджет се одобрява ежегодно заедно със Закона за държавния
бюджет за съответната година. Той е част от Консолидираната фискална програма.

Фигура: Консолидирана фискална програма
Бюджетите на бюджетните организации включват всички постъпления и плащания за
дейността им за съответната година, с изключение на постъпленията и плащанията, за
които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз1 и други сметки и дейности2.
Сметките за средства от ЕС и сметките за други средства и дейности не са включени в
държавния бюджет, общинските бюджети или други бюджети, включени в
консолидираната фискална програма.
Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма, по която
бюджетните организации получават, разпределят и разходват средства от Европейския
съюз и съответното национално съфинансиране. Бюджетите и сметките за средства от
ЕС се съставят и изпълняват за една година. За сметките за средства от Европейския съюз
се съставят, утвърждават и актуализират разчети. Законът за държавният бюджет за

В Закона за годишния бюджет, Постановлението на МС и Насоките на МФ се предвижда, че категория „Сметки за
средства от Европейския съюз“ може да включва също, където е приложимо, средства от други международни програми
и договори.
2 В Закона за публичните финанси наименованието на третата област е „сметки за операции с чужди средства“. В Насоките
на МФ, обаче това наименование е „други сметки и дейности“, и то се използва и в настоящия документ.
1

съответната година задава сметките за средства от Европейския съюз, въз основа на
които Министерски съвет определя годишните разчети.
Другите сметки и дейности са финансово-правна форма, по която бюджетните
организации получават, разпределят и разходват външни средства (гаранции при
процедури за обществени поръчки и др.). За другите сметки и дейности не се съставят и
утвърждават бюджети и разчети.
Ето защо годишният бюджет на всяко министерство се състои от три части:
▪ Бюджет – приходи, помощи и дарения, разходи (оперативни (вкл. служители),
капиталови), бюджетни трансфери, бюджетно салдо и финансиране на бюджетен
баланс – по параграфи на Единната бюджетна класификация (ЕБК) одобрена от
МФ. Бюджетните разходи на ПРБ се класифицират по икономически елементи и
функции според ЕБК.
▪ Програмно бюджетиране на разходите по политики и бюджетни програми.
Министерствата и държавните агенции в България са задължени да прилагат и
програмно бюджетиране – ПРБ представя бюджетните разходи по
политики/функционални области и бюджетни програми, които попадат под
техните компетенции и отговорности.
▪ Максимални размери на ангажименти за разходи (максимално позволено ниво
на договорите) и задължения за разходи.
Проектозаконът за държавния бюджет, заедно със Средносрочната бюджетна прогноза
(СБП) се представят пред Парламента до 31 октомври всяка година (след ободрение от
страна на Министерския съвет).
СБП за следващите три години се изготвя от МФ на базата на собствени анализи и
бюджетните прогнози на ПРБ. СПБ включва: описание на приоритетите и политиките на
правителството; основни предположения залегнали в прогнозата; предположения по
отношение на икономиката, включително макроикономически сценарии; цели на
фискалната и бюджетна политики, свързани с фискалните правила и ограничения;
информация за последната отчетна година и настоящата година, както и прогноза за
основните бюджетни параметри за следващите три години; разходни тавани
разпределени по ПРБ или групи от ПРБ за следващите три години.

