
   
  

АНАЛИЗ 
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2010 г. 
 

През бюджетната 2010 г. финансовото осигуряване на Министерството на 
отбраната се извърши в съответствие с изискванията на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2010 г. и ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за 
изпълнението на държавния бюджет за 2010 г.  

В съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 6 от ЗДБ за 2010 г. бюджетът на 
Министерството на отбраната е в размер на 913 893 хил.лв., който представлява 
1.44% от Брутния вътрешен продукт (63 518.4 млн. лв.) и беше разпределен както 
следва: 

1.  По чл. 6, ал. 1, т. 6 от ЗДБ за 2010 г.                     -     890 630 хил.лв. 
  2. Трансфер  от бюджета на МО за  

    висшите военни училища                                 -       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 за извършени промени, към 31.12.2010 г. разходите по 
бюджета на Министерство на отбраната, възлизаха на 1 229 895,6 хил. лв. – 1,74% 
от очаквания брутен вътрешен продукт за 2010 г. (70 502 млн. лв.). 

  В съответствие с тях се формират разходи по политики, както следва:   
                                Таблица № 1 
                                    ( в хил.лв.) 

Наименования на политиките 
 

ВСИЧКО  
 

Политика "Отбранителни способности" 819 119,90
Политика "Национална и евроатлантичска сигурност и 
отбрана, международен мир и стабилност" 104 148,50
Политика "Хората в отбраната"  224 076,90
Политика "Поддръжка и осигуряване на отбраната” 82 550,30
Общо: 1 229 895,60

 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  

А. ПО ПРИХОДИТЕ 
През 2010 г. са реализирани 34 857,6 хил. лв., в т.ч. 3 759,7 хил. лв. от 

висшите военни училища. Затруднени бяха продажбите на имущество в условията 
на икономическа криза, което се отрази на изпълнението на утвърденият план за 
собствени приходи. 

  
   1/7 
 



   
  

Б. ПО РАЗХОДИТЕ 
  Анализът е извършен поотделно за децентрализирана издръжка на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и за централизирано 
материално-техническо осигуряване. 
 Разходите по бюджета на МО (без висшите военни училища) възлизат на 
1 199 463 хил. лв. и се разпределят за: 

 Децентрализирани разходи    –    936 449 хил.лв. или   78,07 %; 
 Централни плащания               –    263 014 хил.лв. или   21,93%. 

 Усвояването на финансовите средства на Министерство на отбраната по 
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и дирекция „Финанси” за 
периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. е показано в таблица № 2: 
 

    Таблица № 2  
                                                          (в хил. лв.) 

СПРАВКА 
за извършените разходи от Министерството на отбраната  по 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към 31.12.2010г. 
  

Второстепенни 
разпоредители 

Общо  
разход 

Децентрализирани 
разходи 

Централни 
плащания 

Щаб по 
осигуряването и 
поддръжката 128 549 94 959 33 590
Сухопътни войски 279 692 260 737 18 955
Военновъздушни 
сили 231 236 144 205 87 032
Военноморски сили 169 851 77 614 92 237
Съвместно 
оперативно 
командване 17 063 8 374 8 689
Дирекция "Финанси" 123 401 102 100 21 301
Военна информация 32 679 32 666 13
Военна полиция 21 453 21 453 0
Изпълнителна 
агенция "Военни 
клубове и военно-
почивно дело" 28 856 28 856 0
Национален военно -
исторически музей 2 182 2 182 0
Национална 
гвардейска част 7 550 7 423 126
Военномедицинска 
академия 151 948 151 948 0
Институт по отбрана 2 782 2 782 0
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Комендантство 2 222 1 150 1 072
ВСИЧКО 1 199 463 936 449 263 014

 
I. ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ РАЗХОДИ 

 
 Изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната по основните 
направления на децентрализираните разходи в отделните раздели, е както следва: 

 
1. ПЕРСОНАЛ 

 Утвърдени средства      701 929,5 хил.лв.  
 Отчет към 31.12.2010 г.     701 388,7 хил.лв. 
             Процент на изпълнение                             99,92 % 
 Разходите за персонал - заплати, други възнаграждения и осигурителни 
вноски за 2010 г. са в размер на 701 388,7 хил.лв., което заема 58,48% от общия 
размер на разходите. 

1.1. Разходи за заплати и осигурителни вноски 
          Графика .№ 1 

Заплати и осигурителни вноски за лицата по основни
щатове
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за съответния месец ср.месечен размер за периода от 01.01.2010г.
 

  
През 2010г. в МО и БА не са изплащани средства за допълнително материално 

стимулиране, парични награди, премии, парични средства за участия в комисии, с изключение на 
средства за допълнително материално стимулиране във ВМА от реализирани клинични пътеки 
от НЗОК в размер на 5 887,5 хил. лв. по § 01 09. 

В сравнение с началото на 2010 г., към края на годината средномесечният 
разход за заплати и осигуровки намалява с около 1 млн. лв. (графика № 1) 

Тази тенденция е следствие от: 
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- влезлия в сила нов Устройствен правилник на МО и организационно-
щатните промени в БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната, 
през второто полугодие на 2010 г.; 

- освобождаването от военна служба на навършилите пределна възраст 
военнослужещи; 

- ограничаване до минимум (прекратяване) назначаването на вакантни или 
освободени длъжности. 

  
 
 

1.2. Разходи за обезщетения 
 

          Графика .№ 2 

обезщетения за лицата по основни щатове 
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Средномесечния разход за обезщетения (графика № 2) от постоянен през 
първото полугодие на 2010г., през второто полугодие бележи тенденция на 
нарастване в следствие на: 

- изплащане на обезщетения на освободен личен състав поради влезлите в 
сила нови устройствени правилници и извършените организационно-щатни 
промени; 

- влезлият в сила нов ред на изплащане на обезщетенията при освобождаване 
на военнослужещите от военна служба (разсрочени в период до 6 месеца от датата 
на освобождаването); 

- изтичащият в края на годината 6 месечен срок на предизвестията за 
освобождаване от военна служба след влизането в сила на организационно-
щатните промени. 

Обезщетенията на персонала, с характер на възнаграждение възлизат на       
36 398,8 хил. лв. По-големият размер на изплатените обезщетения през 2010 г., 
спрямо същия период на предходната година се дължи преди всичко на  реформата 
в Българската армия, както и на новия Устройствен правилник на Министерство на 
отбраната, приет с ПМС № 54 от 01.04.2010 г. (в сила от 25.05.2010 г.), съгласно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

период (месец)
ср.размер за периода от 01.01.2010г. за съотв.месец

 



   
  

който общата численост на персонала в административните звена на 
Министерството на отбраната  се намалява от 1 444 на 980 щатни бройки. 

Допълнително намаляване на общите разходи за личен състав (за заплати, 
обезщетения и осигуровки) следва да се очаква в периода след окончателно 
приключване на организационно-щатните промени.   

 
2. ИЗДРЪЖКА 

Издръжката е втория основен елемент на разходите по бюджета, които са 
свързани с финансовото осигуряване на ежедневната дейност на структурите на 
Министерството на отбраната. Обемът на усвоените средства е 207 358,3 хил.лв., 
което представлява 17,3 % от общия размер на разходите.  

Независимо от рестриктивния характер на бюджета за 2010 г. и 
недостатъчния финансов ресурс за 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., се осигуряваха и изплащаха 
на 100% задълженията за храна, ел.енергия, горива, вода, топлоенергия като е 
запазен относителния им дял спрямо 2009 г.  

Отбелязан е ръст на разходите свързани с: 
- провежданата реформа в Министерството на отбраната и Българската армия 

и преди всичко на средствата за охрана на освободени войскови гарнизони и 
райони;  

- изплащане на дължими данъци и такси от минали бюджетни години, които 
допълнително натоварват бюджета (изплатени през 2010 г. данъци и такси в размер 
на 5 487,1 хил.лв.) 
 

3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 
 Разходите в това направление се извършват основно от второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити, организиращи самостоятелно процедури по 
Закона за обществените поръчки и в по-малка част за доставка на материални 
средства по реда на Наредбата за малки обществени поръчки, възложени от 
структури на Българската армия. Тези средства са в размер на 27 702 хил. лв., част 
от които са разходвани от:  

• Военномедицинска академия                              - 14 445 хил.лв.; 
• Изпълнителна агенция „Военни 
 Клубове и военно-почивно дело”                              -   5 700 хил.лв.; 
• Дирекция „Финанси”                              -   4 692 хил.лв.; 
• Щаб по осигуряването и поддръжката                             -   1 226 хил.лв.; 
• Военновъздушни сили                               -   1 005 хил.лв.; 
• Национален военно-исторически музей                           -      379 хил.лв.; 
• Национална гвардейска част                               -      219 хил.лв.; 
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II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ФИНАНСОВ ПЛАН 
ЗА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ  

  Утвърдените финансови средства за материално-техническо осигуряване в 
началото на годината възлизаха на 89 202,9 хил.лв. 

В резултат на предоставени допълнителни средства по бюджета на МО с 
актове на Министерския съвет, отчетът в това направление възлезе на 263 014 
хил.лв., в това число за: 

• Издръжка                          -   57 652,3 хил.лв. 
• Капиталови разходи                         -  205 361,7 хил.лв. 
Значителното преизпълнение на първоначално утвърдените средства по 

Единния финансов план за материално-техническо осигуряване се дължи предимно 
на предоставените с ПМС № 174/10.08.2010 г. (изменено с ПМС № 276/26.11.2010 
г.) допълнителни бюджетни кредити в размер на 158 200 хил. лв.  

Извършени са следните плащания по сключени договори с фирми:  
          № 3 Таблица
                  (в хил.лв. ) 
Даймлер - Крайслер 15 401,9
Аления 14 097,3
Юрокоптер 126 675,2
Транспорт на резервни части за фрегата от Белгия 1 662,5
ОБЩО 157 836,9

 
III. ВИСШИ ВОЕННИ УЧИЛИЩА 

В закона за държавния бюджет за 2010 г. е утвърден трансфер от бюджета на 
МО за висшите военни училища в размер на 23 263 хил.лв. В изпълнение чл. 12, ал. 
2 от ПМС № 163/03.08.2010 г. за изменение и допълнение на ПМС № 324 от 2009 г. 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 г., трансферът 
на висшите военни училища е редуциран с 4 652.6 хил.лв., с което възлизаше 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. 

Заедно с наличния остатък от средства към 31.12.2009г. от  
501,5 хил. лв., реализираните собствени приходи за 2010 г. в размер на  
3 759,7 хил. лв. и извършени корекции чрез предоставени средства от бюджета на 
министерството по функция „Отбрана”, в размер на 7 879,7 хил.лв., към 
31.12.2010г. бюджетът на висшите военни училища възлизаше на 30 751,3 хил. лв. 
при извършен разход  от  30 432,6 хил. лв., в т.ч.: 

o ВА ”Г. С. Раковски”                                                         –   5 599,5 хил. лв. 
o НВУ “В.Левски”                                                               – 17 617,2 хил. лв. 
o ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”                                                   –   7 215,9 хил. лв. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 
1. Стриктното спазване на бюджетната дисциплина през 2010г. доведе до 

намаляване с почти ¾ на задълженията и поетите ангажименти на МО от 
последните години. Това даде възможност през 2011г. да се планира пълно 
съответствие на позициите в Единния финансов план за материално-техническо 
осигуряване с финансовото им осигуряване в годишните бюджетни сметки по 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и програми. 

2. В сравнение с началото на 2010 г., към края на годината средномесечният 
разход за заплати и осигуровки намалява с около 1 млн. лв. 

3. В разходите за други възнаграждения и плащания са включени такива, 
които съгласно указанията на Сметната палата и Министерството на финансите се  
отчитат в рамките на този параграф (порционни пари, обезщетения, облекло и др.). 
Това увеличава размера на разходите за персонал, за сметка на разходите за 
издръжка. 

4. Положителна е тенденцията за намаляване на разходите за наеми и храна, 
но като цяло намаляването на разходите за издръжка не показва действителните 
потребности от тези разходи. Абсолютният размер на тези разходи е в съответствие 
с възможностите, предоставени на Министерството на отбраната със Закона за 
държавния бюджет. 

5. Значителен дял от извършените разходи през 2010 г. са в пряка връзка с 
изплащане на задължения от предходни бюджетни години, което затрудни 
разплащанията с доставчиците на стоки и услуги за осигуряване потребностите на 
министерството през бюджетната 2010 г. 

 
 

                                                


	А. ПО ПРИХОДИТЕ

