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АНАЛИЗ  НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ОСНОВНИТЕ 

ПРОГРАМИ  НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2010 г. 

 

 На основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.  

и  Постановление № 324 от 30.12.2009 г. на Министерския съвет за изпълнението на  

държавния  бюджет на Република България за 2010 г. е утвърден бюджет на  

Министерството на отбраната за 2010 г. в размер на 913 893 хил.лв., който спрямо 

актуализирания Брутен вътрешен продукт представлява 1.32 % и се разпределя 

както следва: 

1.  По чл. 6, ал. 1, т. 6 от ЗДБ за 2010 г.,    -     890 630 хил.лв. 

  2. Трансфер  от бюджета на Министерство на отбраната за Висши военни 

училища (ВВУ)                                                                 -       23 263 хил.лв. 

На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния 

бюджет, нормативни актове на Министерския съвет и уведомителни писма от 

Министерство на финансите към 30.09.2010 г. са извършени корекции по бюджета 

на Министерство на отбраната, като са предоставени /+/ или отнети (-) от 

Министерството на финансите средства в размер на  133 033.0 хил.лв. Основно 

предоставените средства са както следва: 

 по писма, изх. № 04-11-177/01.09.2010 г. № 04-11-195/21.09.2010 на 

Министерство на финансите в изпълнение на ПМС 174/10.08.2010г. за предоставяне 

на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната 

за финансиране на дължими плащания по международни договори за изпълнение на 

проекти за модернизация на въоръжените сили                       - 110 467.1 хил.лв. 

 по писмо от Националната здравно-осигурителна каса за извършване на 

медицински услуги от ВМА по болници                         -   22 981.1 хил.лв. 

 по Решение № 1/13.04.2010 г. за предоставяне на средства от резерва за 

непредвидени и неотложни разходи на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане за разплащане на разходи за обезвреждане, 

транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси             - 909.3 хил.лв. 

 по Решение № 14/26.02.2010г. на Междуведомствения съвет  по 

Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно, военно 

положение и/или положение на война (КАС)                    - 3 300  хил.лв.  

 по ПМС 163/03.08.2010г. за изменение и допълнение на ПМС 324/2009г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010г. се намали 

трансфера на ВВУ                                                                - (-) 4 652.6 хил.лв. 

 по други нормативни актове с които се променя бюджета на 

Министерството на отбраната за 2010 г.                                                      - 28.1 хил.лв. 

В съответствие с извършените промени уточнения план за разход по бюджета 

на Министерството на отбраната към 30 септември 2010 г. е в размер на     
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1 046 926.0 хил.лв. С включени приходи и преходен остатък на ВВУ в размер на 

3 066.5 хил.лв., в т.ч. собствени приходи – 2 565 хил.лв. и преходен остатък от 

бюджета за 2009 г. – 501.5 хил.лв. уточнения бюджет  към 30.09.2010 г. възлиза на 

1 049 992.6 хил.лв.  
 

Изпълнение на бюджета към  30.09.2010 г. 

I. ПО ПРИХОДИТЕ 

При уточнен план за собствени приходи по бюджета за 2010 г. в размер на 

74 573,9 хил.лв. (заедно със собствените приходи на ВВУ 2 565 хил.лв.) са 

реализирани за деветмесечието на 2010 г. - 28 820,4 хил.лв. или процента на 

изпълнение е 39 %., което е крайно незадоволително за отчетния период и се явява 

предпоставка за неизпълнение на годишния план за приходите за Министерство на 

отбраната, като цяло.  

Това неизпълнение се дължи на значително завишения размер на плана на 

собствените приходи от Министерство на финансите и на нереализирани продажби 

на имущество, което е трудно реализируемо в условията на икономическа криза. 

Изпълнението на плана за собствени приходи на ВА „Г.С.Раковски ” и 

висшите военни училища е в размер на 117,13 %, а за останалите второстепенни 

разпоредители 35,85 %. Изоставането в реализацията на утвърдените собствени 

приходи изисква предприемане на конкретни действия от второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити за реализиране на утвърдените им планове.  

II. ПО РАЗХОДИТЕ 

 Анализът на изпълнението на бюджета на Министерство на отбраната за 

периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2010 г. се извършва в съответствие с 

разпределените средства по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и 

основни направления на разходите, на основата на отчетните данни за извършените 

разходи към 30 септември 2010 г.  

 Анализът е извършен поотделно за текущата издръжка на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити и за централизираното материално-техническо 

осигуряване, строителство и строителни услуги. 

 За деветмесечието на 2010 г. усвоените средства, включени в разпределението 

на бюджета на МО за 2010 г. са в размер на 808 477,6 хил.лв. в т.ч. прихваната сума 

от банка „Сосиете Женерал” в размер на 76 558,1 хил.лв.за доставка на 3 бр. 

вертолети „AS 565 MB Panther” по Основна програма № 3 „Военноморски сили”, 

което представлява  77 %  от уточнения план за разходи, в т.ч: 

 Разходи за текуща издръжка –  665 406   хил.лв. или  77,20 %; 

 Централни плащания             –  143 071,6 хил.лв. или  76,09 %. 
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Остатък за 

усвояване 

през четвърто 

тримесечие на 

2010г.

241 514 968 лв.

Отчет към 

30.09.2010г.

808 477 601 лв.

 
 

 Усвояването на утвърдените средства по бюджета на Министерството по 

съответните основни програми за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2010 г. е видно 

от таблица №1: 

 
                                                                                                 Таблица № 1  

СПРАВКА 
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  ПО 

ОСНОВНИ ПРОГРАМИ КЪМ 30.09.2010 Г. С ВКЛЮЧЕНИ ВВУ (трансфер, преходен 

остатък и собствени приходи) 

 
                                                                                                                      (в лева) 

  

ОСНОВНИ ПРОГРАМИ 

УТОЧНЕН 

БЮДЖЕТ  ИЗПЪЛНЕНИЕ 

% НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

№ ВСИЧКО ВСИЧКО ВСИЧКО 

1. 

 програма 1  

226 112 971 193 387 371 85,53% "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ" 

2. 

 програма 2 

 

" ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ" 173 834 640 142 536 823 82,00% 

3. 

 програма 3  

„ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ” 153 327 149 134 043 629 87,42% 

4. 

 програма 4  

99 100 000 75 101 173 75,78% 

"ЦЕНТРАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И 

ПОДДРЪЖКА НА БЪЛГАРСКАТА 

АРМИЯ" 

  

 програма 5  

      

"УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В 

МНОГОНАЦИОНАЛНИ 

ФОРМИРОВАНИЯ , КОАЛИЦИОННИ 

ОПЕРАЦИИ, ОПЕРАЦИИ НА НАТО, ЕС 

И ООН, СЪВМЕСТНА ПОДГОТОВКА И 

МЕЖДУНАРОДНИ УЧЕНИЯ"  

6. 

 програма 6 

 "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ" 24 633 217 22 804 764 92,58% 

7.  програма 7  19 000 000 15 114 562 79,55% 
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"СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" 

8. 

 програма 8 

10 039 100 6 790 050 67,64% 

 "СИГУРНОСТ ЧРЕЗ 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ"   

9. 

 програма 9  

"ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

ЖИВОТ  " 114 504 132 89 706 406 78,34% 

10. 

 програма 10  

2 300 000 1 890 945 82,22% 

 "НАУЧНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ"  

11. 

 програма 11, 

 "АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

И ОСИГУРЯВАНЕ" 109 434 555 55 222 988 50,46% 

12. 

 програма 12  

5 000 000 1 458 056 29,16% 

"РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА 

КОМАНДВАНЕ,,У-Е, 

КОМ,НАБЛЮДЕНИЕ, РАЗУЗНАВАНЕ И 

ИНФ.С-И(C4IRS)" 

13. 

 Програма 13 

32 000 000 23 638 517 73,87% "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"  

14. 

 Програма 14  

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА” 3 782 703 1 014 003 26,81% 

  ВСИЧКО 1 049 992 569 808 477 601 77,00% 

                                              
      Таблица № 2 

                                                                         

                                                
СПРАВКА 

ЗА  

НЯКОИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА РАЗХОДИТЕ  ПО БЮДЖЕТА НА 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕБК, 

В СТОЙНОСТНО ИЗРАЖЕНИЕ И ПО МЕСЕЦИ 

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2010 г. ДО 30.09.2010 г. 

                                                                                                                     (в лева) 

2010 г. 

§ 01 00 Заплати и 

възнаграждения за 

персонала 

§ 01 00 Заплати и 

възнаграждения за 

персонала(без клинични 

пътеки и др. мат. 

стимулиране по § 01 09) 

§ 02 08  

Разходи за 

обезщетения 

§ 10 111 

Разходи за 

храна по МЗ 

§ 10 162   

Разходи за 

електроенергия 

§ 10 210        

Разходи за 

охрана 

Януари        40 623 338                   40 475 757           1 899 073           4 082 311              1 544 418              731 227     

Февруари        41 006 871                   40 130 370           3 374 000           2 183 951              1 334 904           2 809 031     

Март        40 164 371                   40 048 425           1 295 729           2 117 406              2 599 067           2 628 942     

Април        40 834 814                   40 070 485              943 633           1 520 293              1 881 208           1 980 731     

Май        39 738 971                   39 619 460           2 119 565              191 961              1 634 376           1 788 300     

Юни        39 626 126                   38 957 037           2 671 064           1 758 965                 974 018           1 909 167     

Юли        39 193 487                   39 086 379           2 995 119           1 439 186                 938 437           2 137 896     

Август        39 492 860                   38 740 137           3 246 776              237 938              1 406 781           2 277 486     

Септември        39 127 159                   38 510 643           4 953 303              156 578              1 368 601           1 368 887     

Всичко:       359 807 998                 355 638 693         23 498 260         13 688 589            13 681 810         17 631 666     

 

  

 Изпълнението на годишните бюджетни сметки на дирекция „Финанси” и 
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второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за децентрализирана издръжка 

за деветмесечието на 2010 г. е  видно от таблица № 3: 

 
                 Таблица № 3  

                                                               СПРАВКА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

ПО ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ 

ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ИЗДРЪЖКА (ТИ) КЪМ 30.09.2010 г. 

                                                                                                                           (в лева)  

№ РАЗПОРЕДИТЕЛИ 

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ОТЧЕТ м.9.2010 г. %  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  

ТИ ТИ ТИ 

1 2 3 4 5 

1 СОК 27 310 098 6 305 247 23,09 

2 ЩОП 92 465 006 70 914 027 76,69 

3 СВ 226 699 456 195 674 838 86,31 

4 ВВС 133 481 150 107 105 506 80,24 

5 ВМС 74 433 688 58 178 250 78,16 

6 ДФ 97 671 683 73 015 650 74,76 

7 КОМЕНДАНТСТВО 3 099 174 245 196 7,91 

8 ВИ 32 666 577 24 320 564 74,45 

9 ВП 19 345 985 15 564 460 80,45 

10 ИА ВК и ВПД на МО 17 938 552 15 867 522 88,45 

11 НВИМ 2 273 832 1 584 860 69,70 

12 ВМА 89 005 958 67 531 034 75,87 

13 НГЧ 8 846 775 5 362 562 60,62 

14 

ИНСТИТУТ ПО 

ОТБРАНА 2 544 010 2 079 198 81,73 

15 ВА 4 631 716 4 099 973 88,52 

16 НВУ 12 418 076 12 429 903 100,10 

17 ВВМУ 5 620 425 5 127 207 91,22 

  РАЗПОРЕДИТЕЛИ 850 452 161 665 405 997 78,24 

18 ЦЕЛЕВИ 11 502 144 0 0,00 

  ВСИЧКО 861 954 305 665 405 997 77,20 

 
  Забележки: 

1. В Годишната бюджетна сметка на Съвместното оперативно командване са включени 

разпределените средства в бюджета за участието на Българската армия  в международни операции и мисии, 

издръжката на поделенията и за провеждането на международни учения. Тъй като разходите се извършват 

от дирекция „Финанси” и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити чрез предоставянето им в 

годишните бюджетни сметки за 2010 г., в усвояването на средствата в СОК в размер на 23,09 % са отчетени 

само разходите за издръжката на подчинените им поделения, извършени разходи по подготовката на някои 

контингенти за мисии и провеждане на международни учения изплащани от СОК.  

  2. При усвояване на средствата от дирекция „Финанси” са отчетени разходи, свързани с  участието 

на Българската армия  в международни операции и мисии и се предоставят от програмния ръководител на 

основна програма 5 „Участие на въоръжените сили в многонационални формирования, коалиционни 
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операции, операции на НАТО, ЕС и ООН, съвместна подготовка и международни учения”. Същите са 

предоставени от програмния ръководител чрез корекция в годишната бюджетна сметка. 

 Изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната по 

основните направления на разходите за децентрализирана издръжка в 

отделните раздели е както следва: 

 

А. ПЕРСОНАЛ 

 

 Утвърдени средства        707 662,0 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2010 г.        537 816,3 хил.лв. 

 Процент на изпълнение           76 %  

Общият процент на усвояване на разпределените средства за персонал е в 

рамките на полагаемия се лимит и възлиза на  76.00 %. В някои второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити се отчита по-висок процент на изпълнение, 

както следва: Сухопътни войски – 81 %; Военно въздушни сили – 78 %; Щаб по 

осигуряване и поддръжката – 78 %; Служба”Военна полиция” – 76 %; 

Военномедицинска академия –78 %; Национален военен университет „В.Левски” 

(НВУ)– 91 %; Висше военноморски училище „Н.Й.Вапцаров”(ВВМУ) – 87 %; 

Военна академия „Г.С.Раковски”(ВА) – 88 %; Институт по отбрана – 84 %. Основни 

фактори за това са изплатените в началото на 2010 г. стари задължения и плащания 

към персонала от 2009 г. за около 3 561 хил.лв., както и поради намаляване на 

утвърдените средства бюджета на ВВУ на основание акт на Министерския съвет.  

           Разпределението на основните разходи по параграфи от ЕБК, които  

формират издръжката на персонала в Министерство на отбраната за периода от 

01.01.2010 г. до 30.09.2010 г. е видно от следната диаграма: 

 

-  

20 000 000,00 

40 000 000,00 

60 000 000,00 

80 000 000,00 

100 000 000,00 

120 000 000,00 

140 000 000,00 

І тримесечие ІІ тримесечие ІІІ тримесечие

§ 01 00 Заплати и

възнаграждения за персонала

§ 02 00 Други възнаграждения и

плащания за персонала в т.ч.

   § 02 08 обезщетения

   § 02 00 без обезщетения

§05 00 Задължителни

осигурителни вноски от

работодатели

 
     

       След влизане в сила на новия Устройствен правилник на Министерството на 

отбраната (ПМС N:54/2010 г.) вследствие протичащите структурни реформи и 

извършените съкращения на личен състав, относителния дял на разходите за 

заплати и възнагражденията на персонала е намален с тенденция за стабилизиране, 

което е видно от следната диаграма: 
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Възнаграждения и осигурителни вноски за лицато по основни щатове
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          Забелязва се тенденция за ежемесечно нарастване на финансовите средства за 

изплащане на обезщетения, която може да се обясни и с новия ред за изплащане на 

обезщетенията при освобождаване от военна служба, което е видно от следната 

диаграма: 

Обезщетения при прекратяване на правоотношението за лицата по основни щатове
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 Ефекти и основни изводи по отношение на средствата  за фонд работна 

заплата: 

 Намаляване на средствата за работни заплати за цивилните служители в 

резултат на освободените цивилни служители от Министерството на отбраната и 

структурите на подчинение на министъра на отбраната. 

 Намаляване на фонда за работни заплати на военнослужещите; 

 Общо изплащаните средства за персонала нарастват вследствие 

изплащаните средства за обезщетения на  цивилните лица и военнослужещите, 

освободени от длъжност, съответно от военна служба. 
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Б.ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА 

 

 В направлението на разходите „Текуща издръжка” за децентрализирани 

разходи са включени следните средства:  

 параграф 10-00 „Издръжка” 

 Утвърдени средства                                                      145 983,5 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2010 г.               122 703,8 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                          84,05 %  

 параграф 40-00 „Стипендии” 

 Утвърдени средства            1 145.1 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2010 г.                       649,2 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                      56,69 %  

 параграф 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения  

и помощи за домакинствата” 

 Утвърдени средства                         651,2 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2010 г.               586,0 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                                                       89,98 %  

   параграф 46-00 „Разходи за членски внос и участие  

в нетърговски организации и дейности” 

 Утвърдени средства                   1,4 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2010 г.                36,8 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                                средствата са усвоени 

  

          Независимо от  рестриктивния характер на бюджета за 2010 г. и 

недостатъчния финансов ресурс  за текуща издръжка в годишните бюджетни сметки 

на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, през отчетния период са 

извършени  неотложни разходи за техните нужди, като наред с изплатените през 

първото полугодие на годината задължения от 2009 г. по текущата издръжка, се 

осигуряваха и изплащаха на 100% задълженията за храна, ел.енергия, вода, 

топлоенергия, разходи за охрана и др. належащи разходи. Поради тези причини 

изпълнението на годишните бюджетни сметки в частта на текущата издръжка на 

тези второстепенни разпоредители надвишава полагаемите се средства за  2010 г. 

 

 

 

В. УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В МНОГОНАЦИОНАЛНИ 

ФОРМИРОВАНИЯ, КОАЛИЦИОННИ ОПЕРАЦИИ, ОПЕРАЦИИ НА НАТО, ЕС И 

ООН, СЪВМЕСТНА ПОДГОТОВКА И МЕЖДУНАРОДНИ УЧЕНИЯ” 

  

 Изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната  по основна 

програма 5 „Участие на въоръжените сили в многонационални формирования, 

коалиционни операции, операции на НАТО, ЕС и ООН, съвместна подготовка и 

международни учения”  е видно от таблица № 4: 
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                                                                                                                                      Таблица № 4  

СПРАВКА 

 ЗА УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ОСНОВНА ПРОГРАМА 5,  

В Т.Ч. ПО ПРОГРАМИ  

                                      (в лева) 

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ПРОГРАМНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОСНОВНА ПРОГРАМА 5 КЪМ 30.09.2010г. 

           

№ 

по 

ред НАИМЕНОВАНИЕ 

БЮДЖЕТ ОТЧЕТ 30.09.2010 

% НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ВСИЧКО 

ТЕКУЩА 

ИЗДРЪЖКА 
ЦЕНТРАЛНИ 

ПЛАЩАНИЯ ВСИЧКО ТИ ЦП 

ВСИ

ЧКО ТИ ЦП 

5 

 "УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ 

СИЛИ В МНОГОНАЦИОНАЛНИ 

ФОРМИРОВАНИЯ,КОАЛИЦИОНН

И ОПЕРАЦИИ, ОПЕРАЦИИ НА 

НАТО, ЕС И ООН,СЪВМЕСТНА 

ПОДГОТОВКА И 

МЕЖДУНАРОДНИ УЧЕНИЯ" ЗА 

2010г. 

76 924 158 58 986 805 17 937 353 45 769 703 40 698 663 5 071 040 59 69 28 

5.1 
 "УЧАСТИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ 

СПОРАЗУМЕНИЯ" ЗА 2010г. 
2 200 410 2 139 671 60 739 467 127 464 768 2 360 21 22 4 

5.2 

"ФОРМИРОВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 

КОАЛИЦИОННИ ОПЕРАЦИИ, 

ОПЕРАЦИИ НА НАТО , ЕС И ООН" 

ЗА 2010г. 
57 228 644 45 104 100 12 124 544 36 920 906 33 647 940 3 272 966 65 75 27 

5.3 

"СЪВМЕСТНА ПОДГОТОВКА И 

МЕЖДУНАРОДНИ УЧЕНИЯ" ЗА 

2010г. 
1 600 000 1 423 000 177 000 310 993 310 833 160 19 22 0 

5.4 

"СЪВМЕСТНО ОПЕРАТИВНО 

КОМАНДВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ОПЕРАЦИИТЕ" ЗА 2010г. 
11 652 103 10 077 033 1 575 070 6 387 423 6 275 123 112 300 55 62 7 

5.5 
 "ЦЕЛИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ" 

ЗА 2010г. 
243 000 243 000 0 0 0 0 0 0   

5.6 

"РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИ 

ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗДУШНИ 

И МОРСКИ ПРЕВОЗИ" ЗА 2010г. 

4 000 000 0 4 000 000 1 683 254 0 1 683 254 42   42 

 

Основно място в разходите заема финансирането на формированията от БА, 

участващи в международни операции и мисии, които са 59 %, както и издръжката 

на СОК. Усвояването на средствата е в съответствие с предложенията на 

програмния ръководител за финансово осигуряване подготовката и издръжката на 

контингентите, което е извършвано регулярно и е в рамките на полагаемия се 

ресурс за деветмесечието на 2010 г.  

 

 



 10 

ІII.  ВИСШИ ВОЕННИ УЧИЛИЩА 

В закона за държавния бюджет за 2010 г. е утвърден трансфер от бюджета на 

Министерство на отбраната за ВВУ в размер на 23 263 хил.лв. В изпълнение чл. 12, 

ал. 2 от Постановление на Министерския съвет № 163 от 03.08.2010 г. за изменение 

и допълнение на Постановление № 324 на Министерския съвет от 2009 г., за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 г., се извърши 

промяна по бюджета на ВА „Г.С.Раковски” и висшите военни училища за 2010 г. 

Трансферът на ВВУ е редуциран с 4 652.6 хил.лв. и в края на деветмесечието 

възлиза на  18 610,4 хил.лв., както следва: 

o ВА ”Г. С. Раковски”                                                    –   4 108,8 хил. лв. 

o НВУ “В.Левски”                                                          – 10 497,6 хил. лв. 

o ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”                                               –   4 004,0 хил. лв. 

Редуцирането  на трансфера с 4 652,6 хил. лв. по висши военни училища е, 

както следва: 

o ВА „Г.С.Раковски”                      - 1 027,2 хил. лв. 

o НВУ „В.Левски”                          - 2 624,4 хил. лв. 

o ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”              - 1 001,0 хил. лв. 

Като цяло в рамките на деветмесечието извършени разходи от ВВУ са в 

размер на 21 657,1 хил. лв. или това представлява 95,53 % спрямо утвърдените 

разходи за 2010 г. Основната част от извършените разходи са от предоставения 

трансфер /субсидия/ в размер на 18 760,6 хил. лв., а останалата част в размер на 

2 896,5 хил. лв. е за сметка на реализираните собствени приходи и преходящия 

остатък от 2009 г. 

Реализираните собствени приходи са в размер на 3 004,3 хил. лв. или  

117,13 % спрямо утвърдения план за 2010 г.  

Минимални са извършените капиталови разходи, които са в размер на               

54,0 хил. лв. от които 13,3 хил. лв. от ВА „Г.С.Раковски” и 40,7 хил. лв. от                       

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, като същите са за сметка на реализирани собствени 

приходи. 

На основание чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет и 

§ 44 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2010 г. на ВВУ са предоставени допълнителни средства за 

изплащане на обезщетения на личния състав в резултат на организационно-щатни 

промени от Програма 11.5 „Целеви централни плащания” в размер на                       

1 019,6 хил. лв., както следва: 

o ВА „Г.С.Раковски”                 (+)      12,0 хил. лв. 

o НВУ „В.Левски”                     (+)    727,0 хил. лв. 

o ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”          (+)   280,6 хил. лв. 

Независимо от доброто изпълнение на плана за собствени приходи, 

наложените рестриктивни мерки от МФ за намаляване на трансфера за 2010 г. има 

за резултат в края на деветмесечието месечен недостиг от средства за изплащане на 

заплатите на личния състав на ВВУ и текущата издръжка. Във връзка с това 

Основните изводи  от изпълнението на бюджета на ВВУ за 2010 г. са следните:  
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1. Наложеното редуциране на разходите със съответните актове на Народното 

събрание и Министерския съвет затрудняват финансирането на издръжката на тези 

структури и това ще става със значително затруднение през IV-то тримесечие, 

поради факта, че не могат да се осигурят разходите за заплати и осигурителни 

вноски в пълен размер. 

2.  Финансирането на ВВУ през IV-то тримесечието на 2010 г. следва да 

продължи в рамките на възможностите на бюджета на Министерството на 

отбраната и полагаемите се месечни трансфери по реда на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2010 г. Допълнителни средства следва да се 

осигурят чрез реализиране на надпланови собствени приходи от ВВУ. 

3. В законопроектът за държавния бюджет за 2011 г. разрешените 

неизплатени задължения на ВВУ до края на 2011 г. са до 1 200 хил.лв., за които 

същите писмено са уведомени.  

ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ФИНАНСОВ ПЛАН  ЗА МТО И ЕДИННИЯ 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ В МО И 

БА  

 
А.ЕДИНЕН ФИНАНСОВ ПЛАН  ЗА МТО НА МО 

 

Уточненият Единен финансов план за материално-техническо осигуряване на 

Министерството на отбраната за 2010 г.  (ЕФП за МТО на МО) е на обща стойност 

206 238.0 хил. лв., от които: 

- за текуща издръжка   –   82 812.7 хил.лв.; 

- за капиталови разходи  – 123 426.3 хил. лв. 

 Към 30.09.2010 г. извършените плащания по договори за доставки и услуги 

възлизат на 141 581.5 хил. лв., разпределени по Основни програми, както следва: 

 1. Основна програма 2 – 37 190.3 хил.лв., от които:  

 - § 10 154 „Други резервни части - за военна техника”    –       868.1 хил.лв.; 

 - § 10 164 „Гориво и смазочни материали”                        –    1 547.7 хил.лв.; 

 - § 10 165 „Въглища и дърва”                                              –          44.3 хил.лв.; 

 - § 10 210 „Разходи за охрана”                                            –          26.6 хил. лв.; 

 - § 10 211 „Абонаментно поддържане на техниката”       –       105.2 хил. лв.; 

 - § 10 213 „Други ползвани външни услуги”                     –       682.9 хил. лв.; 

 - § 10 62 „Разходи за застраховки”                                      –          6.4 хил. лв. 

          - § 52 033 „Самолети и вертолети за превоз на хора”-                                                                      

-   33 909.0  хил. лв.  

 2. Основна програма 3 – 76 826.5 хил. лв., от които: 

 - § 10 210 „Разходи за охрана”                                           –   240.0 хил. лв.; 

 - § 10 213 „Други ползвани външни услуги”                   –      28.4 хил. лв. 

          - § 52 033 „Самолети и вертолети за превоз на хора” -                                                     

-   76 558.1 хил. лв.  

 3. Основна програма 4 – 6 306.7 хил., от които: 
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 - § 10 165 „Въглища и дърва”                                             –        6.4 хил.лв.; 

 - § 10 210 „Разходи за охрана”                                           – 6 265.2 хил. лв.; 

 - § 10 211 „Абонаментно поддържане на техниката”      –      11.5 хил. лв.; 

 - § 10 213 „Други ползвани външни услуги”                    –      23.5 хил. лв. 

 4. Основна програма 5 (СОК) – 5 090.0 хил. лв., от които: 

 - § 10 131 „Работно, специално и др. видове облекло по ЗОВС и постелен 

инвентар”                                                                                          –  202.8 хил. лв.; 

 - § 10 154 „Други резервни части - за военна техника” –   1 593.9 хил.лв.; 

 - § 10 201 „Разходи за наеми”                                                – 257.8 хил.лв.; 

 - § 10 203 „Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги”                         

                  – 22.1 хил. лв.; 

 - § 10 210 „Разходи за охрана”                                              –  110.2 хил. лв.; 

 - § 10 211 Абонаментно поддържане на техниката                –  2.1 хил. лв.; 

 - § 10 984 „Разходи по международни договорености”   – 1 683.3 хил. лв.; 

 - § 52 039 „Електронно и комуникационно оборудване”      –  8.8 хил. лв.; 

 - § 10 62 „Разходи за застраховки”                                        – 381.2 хил. лв.; 

 - § 52 05 „Придобиване на стопански инвентар”                –  827.8 хил..лв.; 

 6. Основна програма 11 – 14 255.0 хил.лв., от които: 

 - § 10 152 „Консумативи и резервни части за хардуер”       – 81.7 хил. лв.; 

 - § 10 155 „Други материали”                                                 – 56.1 хил. лв.; 

 - § 10 202 ”Разходи за транспортни услуги”                       – 547.4 хил. лв.; 

 - § 10 203 „Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги” 

                      – 1 297.2 хил. лв.; 

- § 10 205 „Разходи за поддръжка на софтуер; поддръжка и ремонт на 

хардуер”                                                                                 –    27.1 хил. лв.; 

 - § 10 213 „Други ползвани външни услуги”                  –  1 764.5 хил. лв.; 

 - § 10 984 „Разходи по международни договорености”  – 1 852.2 хил. лв.; 

 - § 10 62 „Разходи за застраховки”                                       – 706.6 хил. лв.; 

 - § 46 00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности”                                                                                         – 7 922.3 хил.лв. 

 7. Основна програма 12 – 1 458.0 хил.лв.,  от които:  

- § 51 003 „Основен ремонт на въоръжение и техника”     – 321.6 хил. лв.; 

- § 52 039 „Електронно и комуникационно оборудване” – 1 136.4 хил. лв. 

 

Извършените разходи за изплащане участието на Република България в 

международни организации като членски внос в ЕС и НАТО по параграф 46 00 са 

7 958 хил.лв., по параграф 10 984 „Разходи по международни договорености” са 

3 535.5 хил.лв., а за  други съпътстващи разходи по параграф 10 213  за 852 хил.лв. 

или общия размер на тези разходи е 12 345.5 хил.лв. 

 Вследствие на отпуснатите с ПМС № 174/10.08.2010 г. финансови средства за 

осигуряване на задълженията на министерството на отбраната по международните 

договори, през месец септември бяха извършени плащания по договора за доставка 

на вертолети с „Юрокоптер” ЕАДС, като общата стойност на изплатените разходи е 

110 467.1 хил.лв. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕФП ЗА МТО  НА МО 

 

 1. От извършените плащания през деветмесечието, най-голям процент (78 %) 

заемат средствата изплатени по договора с „Юрокоптер” ЕАДС, средствата 

изплатени за членския внос за НАТО (5,6 %) и тези за стратегическия въздушен 

транспорт (2,5 %).  

2. По отношение на извършените разходи за текуща издръжка най-голям 

процент от плащанията заемат разходите за охрана на поделения от Българската 

армия (4,7 %). Покриват се частично и задълженията по договорите за доставка на 

авиационно гориво. В пълен обем се изплащат и средствата по договорите за 

застраховане. 

 3. От включените във временния регистър по РМС № 197/08.04.2010 г.,               

740 бр. договори на обща стойност 154 457.4 хил.лв., за 512 бр. на стойност                

124 030.5 хил.лв. са подадени заявления от фирмите и към 30.09.2010 г. от 

„Българска банка за развитие” АД е получено потвърждение, че по 393 бр. от тях са 

извършени плащания на стойност 111 767.0 хил.лв. 

  4. Рестриктивният  характер на бюджета за 2010 г. не дава възможност  да се 

изплащат в пълен обем задълженията на Министерството на отбраната по договори 

за доставки и услуги с български и чужди фирми. Известно облекчение създава 

създадения механизъм за изплащането на дължимите задължения от 2009 г. чрез 

цесия, като от тях на този етап са платени около 72 %, както и отпуснатите с ПМС 

№ 174/10.08.2010 г. финансови средства за разплащане на задълженията по 

международните договори, от които през месец септември бяха усвоени около 43 % 

  

Б. ЕДИНЕН ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ 

УСЛУГИ В МО И БА 

 Единният поименен списък (ЕПС) на обектите за строителство и строителни 

услуги за централизирано усвояване през 2010 г. възлиза на 11 518 743 лв. 

Стойността на сключените договори в частта им за 2010 г. възлиза на 10 073 515 лв, 

а стойността на документите за плащане – на 6 247 964 лв. Недоговореният обем 

СМР и строителни услуги възлиза на 1 445 228 лв. За част от тях вече са разкрити 

процедури за избор на изпълнител и предстои сключването на договори.  

 Финансовата осигуреност на централизираното строителство е както следва: 

 - от бюджета                      -  3 662 511 лв., в т.ч. изплатени       - 1 209 416 лв.; 

 - по цесията с ББР АД      -  4 446 610 лв., в т.ч. изплатени          - 4 406 975 лв.; 

 - неосигурени в бюджета -  3 409 622 лв. 

                        Всичко        - 11 518 743 лв, в т.ч.изплатени        - 5 616 391 лв. 

   Изпълнението на ЕПС на обектите за строителство и строителни услуги през 

2010 г., както и визията за изпълнението на тези разходи изискват извършването на 

разходи през 2010 г. за строителство и строителни услуги да се осъществява само за 

обектите, които са финансово осигурени по съотвените основни програми. 
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V. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 
 

           1. Реализираните собствени приходи са в размер на 25 816,1  хил.лв. (без 

собствените приходи  на ВВУ), които представляват 35,85 % от уточнения план за 

собствени приходи на Министерство на отбраната в размер на 72 008,9 хил.лв. (без 

собствените приходи  на ВВУ). Неизпълнението е значително и е в размер на 39,15 

%, което следва да се компенсира през четвъртото тримесечие на 2010 г.  

           2. Като цяло изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната  е в 

размер на 77 %, спрямо годишния уточнен план  и е по-голямо с  2 % спрямо 

полагаемите се разходи, определени със ЗДБРБ за 2010 г.  

           3.  Констатира се устойчиво ниво на извършваните разходи за персонал през 

отчетния период с намаляващ относителен дял на заплатите и възнагражденията на  

персонала (§ 01 00 ) и тенденция за ежемесечно нарастване на изразходваните 

финансови средства за обезщетения на персонала  по ЗОВС и КТ                                        

(§ 02 08) вследствие протичащите структурни реформи в Министерството на 

отбраната, извършените съкращения на личен състав, както и редуцирането на  

видовете допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на 

военната служба  по реда на  Наредба № Н-15/2010 г.  

           4. През отчетния период са предприети конкретни действия за редуциране на 

неизплатените задължения на Министерството на отбраната от 2009 г., които от 

една страна са изплатени от разпределените средства в бюджета, а от друга страна 

чрез цесия при спазване на разпоредбите на Решение № 197 от                  08.04.2010 

г. на Министерския съвет.  

5. За извършените разходи през деветмесечието и през м. октомври в размер 

на 142 077.1 хил.лв. по сключени международни договори в изпълнение на 

програмата за модернизация са включени от Министерството на финансите в 

бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г. 110 467.1 хил.лв. в изпълнение 

на ПМС № 174/10.08.2010 г.. За останалите разходи в размер на 3 169.9 хил.лв. се 

очаква корекцията да се отрази в бюджета до края на м. октомври и по този начин 

ще се компенсират извършените разходи от началото на годината и се освобождава 

ресурс за изплащане на другите неотложни разходи по бюджета до края на 

годината. 

           

На основание извършения анализ на изпълнението на бюджета за 

деветмесечието на 2010 г. и с цел създаване на условия за минимизиране на 

последствията от икономическата криза, намерила отражения в рестриктивния 

характер на бюджета на Министерство на отбраната за 2010 г., се предлага: 

 

1. През четвъртото тримесечие на 2010 г. да продължи да се спазва 

бюджетната дисциплина по политики, основни програми  и основни направления 

на разходите, както и месечно определяне на приоритетните плащания и 
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предлагането им за утвърждаване от министъра на отбраната. 

2. Да не се представят в дирекция „Финанси” и дирекция „Планиране, 

програмиране и бюджет” писмени предложения за осигуряване на средства, 

които не са утвърдени в годишните бюджети/бюджетни сметки, Единния 

финансов план за материално-техническо осигуряване на МО за 2010 г. и  Единния 

поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги, както и за 

капиталови разходи.  

3. Писмени предложения за осигуряване на допълнителни средства извън 

утвърдения лимит за текущия месец да се подготвят и представят по реда на МЗ 

№ ОХ - 425/09.07.2010 г. относно утвърждаване на бюджетни указания по 

разходване на бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г., писмо № 

20-02-17/23.03.2010 г. на началника на Политическия кабинет, и указания под рег. 

№ 21-27-112 от 29.04.2010 г. на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”. 

4. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и програмните 

ръководители да организират до края на 2010 г. изплащането на всички полагаеми 

се лични възнаграждения и вземания на личния състав като ги предложат в срок 

до 15 ноември за осигуряване в Коригирания бюджет. 

5. През четвъртото тримесечие на 2010 г.  на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити, които нямат утвърдени средства за 

издръжка (§ 10-00) да продължи изплащането на неотложните им текущи 

разходи чрез включването им в месечното разпределение на разходите. 

Извършените такива разходи  до края на годинатата да се разчетат за 

допълнително утвърждаване по съответния ред в рамките на коригирания 

бюджет на Министерство на отбраната за 2010 г. 

7. Дирекция „Инвестиции в отбраната” да уточни в съответствие с 

клаузите на сключените договори възможностите за финализиране на доставките 

и услугите по Единния финансов план за МТО до края на годината. За договорите, 

които не могат да се изпълнят до края на 2010 г. или не са обезпечени с финансови 

средства в Единния финансов план за МТО в срок до 15 ноември да се предложи 

процедура за сключване на анекси за разсрочване на плащанията в 2011 г. В същия 

срок да предложат минималните стойности от задълженията по договори, 

неосигурени с финансови средства, които следва приоритетно да се изплатят до 

края на 2010 г., като се посочат само тези задължения от изплащането на които 

ще последва полза за министерството. 

8.   Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” след извършване на 

анализ от гледна точка на приоритетите, времевия график за провеждане на 

процедурите и финансовите средства до края на годината.” в срок до 15 ноември 

да предложи снемане от „Единния поименен списък за строителство и 

строителни услуги за 2010 г.” на всички обекти, за които не са стартирали 

процедури за избор на изпълнители, не са сключени договори за тях и няма 

осигурено финансиране до края на годината.  

 


