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АНАЛИЗ 

НА 

 ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ЕДИННИЯ ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 

МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ОТБРАНАТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2011 г. 

 
 На основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.  и  

Постановление 334 № / 29.12.2010 г. на Министерския съвет за изпълнението на  държавния  

бюджет на Република България за 2011 г. е утвърден бюджет на  Министерството на отбраната за 

2011 г. в размер на 1 012 240.4  хил.лв., което представлява 1.31 % от Брутния вътрешен продукт и 

се разпределя както следва: 

1. По чл. 6, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния бюджет за 2011 г. -  

      990 630.0 хил.лв. 

  2. Трансфер за функция “Образование”, за ВВУ                                  21 640.4 хил.лв. 

 В бюджетната рамка са включени целеви средства за участието на Българската армия  в 

международни операции и мисии. 

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 

30.09.2011 г. са извършени корекции по бюджета на Министерство на отбраната, като са 

предоставени /+/ допълнителни средства или отнети /-/ средства от Министерството на финансите 

по отделните функции и дейности в размер на 30 779.8 хил.лв. 

 В съответствие с извършените промени уточнения план за разходи по бюджета на 

Министерството на отбраната за деветмесечието е в размер на 1 043 020.2 хил.лв. С включени 

приходи и преходен остатък на висшите военни училища в размер на 3 513.5 хил.лв., (в т.ч. 

собствени приходи – 3 194.8 хил.лв. и преходен остатък от бюджета за 2010 г. –318.8 хил.лв.) 

уточнения бюджет към  30 септември 2011 г. възлиза на 1 046 533.7 хил.лв., което е 1.36 % от 

БВП. 

 

Изпълнение на бюджета към 30.09.2011 г. 

I. ПО   П Р И Х О Д И Т Е 

 
В бюджета на Министерството на отбраната, в т.ч. в Годишните бюджети/бюджетни 

сметки на дирекция „Финанси” и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са 

разпределени разходи за сметка на утвърдени за реализиране собствени приходи в размер на 

65 214.5 хил.лв.( заедно със собствените приходи на ВВУ за 3 194.8 хил.лв.). В рамките на 

бюджета на Министерството на отбраната, в т.ч. утвърдените собствени приходи е изготвен план-

график за разпределението и реализирането на приходите по бюджета за 2011г. Той е утвърден от 

министъра на отбраната с рег. № 21-27-38/07.03.2011г. заедно с обяснителна записка на 

постоянния секретар на отбраната. План-графикът е задължителен за изпълнение от 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които в рамките на предоставените им 

права следва стриктно да контролират изпълнението на заложените параметри в утвърдения им 

план за приходите, както като цяло, така за подчинените им формирования. 

Реализираните собствени приходи за деветмесечието са в размер на   25 036.4 хил.лв. или 

38.39 % от годишния план. Изпълнението на плана за собствени приходи на ВВУ е в размер на 

100.92 %, а за останалите второстепенни разпоредители е 35.17 %.   
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Като цяло изпълнението на приходите на Министерството на отбраната за деветмесечието 

(без ВВУ) спрямо утвърдения план-график е в размер на 55.91 %.  

II. ПО  Р А З Х О Д И Т Е 

В изпълнение на ПМС № 333/29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на 

Въоръжените сили на Република България изменен и допълнен през 2011г. в сила от 01.07.2011г. 

и ПМС № 135/12.05.2011 г. в сила от 01.07.2011г., относно приемане на Устройствен правилник 

на МО и определяне на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се извърши 

преструктуриране на разходите по основни програми/програми и второстепенни разпоредители с 

бюджетни кредити. 

 Усвоените средства по основните функции и дейности   през деветмесечието са в размер на 

708 509 хил.лв., разпределени, както следва:   

 

 Функция “Отбрана”                                   604 708.9 хил.лв.  (85.35%); 

 

 Функция “Образование” (детски градини)                        743.3 хил.лв.   (0.10%); 

 

 Функция “Здравеопазване”                                    75 092.7 хил. лв.  (10.60%); 

 

 Функция “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи”                      593.6 хил.лв.   (0.08%); 

 

 Функция “Почивно дело,култура и  

религиозни дейности”                                           6 904.4 хил.лв.   (0.97%); 

 

 Функция „Икономически дейности и услуги”                             185.4 хил.лв.    (0.03%); 

 

 Висши военни училища                                                              20 280.7 хил.лв.    (2.86%) 

 

Всички финансови средства, разчетени за усвояване по програмите от второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити, са разпределени в годишните им бюджетни сметки.  

 

 Относителният дял на разходите за деветмесечието по основните направления на разходите 

е отразено в следната графика: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заплати и други 

възнаграждения, 

59,66%

капиталови 

разходи, 

3,37%

други , 

8,37%
командировки в 

т.ч. краткосрочни и 

дългосрочни, 

5,24%

външни услуги, 

2,28%

вода, горива и ел 

енергия, 3,92%

осигуровки, 15,14%

храна, 0,56%

медикаменти, 

1,45%
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Изпълнението на годишните бюджетни сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити за децентрализирана издръжка до 30.09.2011г. е в размер на 72.15 %, както следва :   

              в лева 

 

 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                     717 909.4 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.         529 971.6 хил.лв. 

 Процент на изпълнение      73.82  %  

Изплатените заплати и осигурителни плащания върху тях са в рамките на полагаемите се за 

деветмесечието.  В направлението на разходите „Персонал” са включени следните средства: 

 

 Параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения” 

 Утвърдени средства                  473 383.6 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.                 338 736.9 хил.лв. 

 Процент на изпълнение      71.56 %  

 

 Параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”  

 Утвърдени средства            94 989.1 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.           83 947.6 хил.лв. 

№ 
РАЗПОРЕДИТЕЛИ 

РАЗПРЕДЕЛЕН 

БЮДЖЕТ  
ИЗПЪЛНЕНИЕ % на изпълнение  

1. 2. 3. 4. 5. 

1. ЩОП 52 534 155 52 533 333 100,00 

2. СВ 251 498 590 186 315 429 74,08 

3. ВВС 130 376 366 101 611 700 77,94 

4. ВМС 72 963 806 54 434 286 74,60 

5. ДФ 99 972 768 78 707 592 78,73 

6. КОМЕНДАНТСТВО 4 662 191 2 565 843 55,04 

7. ВИНФ 35 509 437 24 739 447 69,67 

8. ВП 23 258 989 15 695 748 67,48 

9. ИА ВК и ВПД на МО 22 882 280 12 907 587 56,41 

10. НВИМ 2 151 240 1 159 816 53,91 

11. ВМА 98 075 912 75 840 354 77,33 

12. НГЧ 8 894 486 5 813 260 65,36 

13. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА 3 177 644 1 961 702 61,73 

14. ВА 6 964 809 4 596 713 66,00 

15. НВУ 13 660 963 10 701 854 78,36 

16. ВВМУ 7 011 442 4 982 114 71,06 

17. СКС 43 836 979 13 820 099 31,53 

18. СКИС 14 913 999 6 441 656 43,19 

19. ЦВО 9 697 549 4 101 468 42,29 

20. ВГС 1 904 488 904 015 47,47 

21. ЗМЕЕВО 1 090 140 550 238 50,47 

 ОБЩО РАЗПОРЕДИТЕЛИ 905 038 233 660 384 253 72,97 

22. ЦЕЛЕВИ 10 233 804 0 0,00 

 ВСИЧКО 915 272 037 660 384 253 72,15 
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 Процент на изпълнение        88.38  %  

 

По параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” по-голяма част от 

разходите са свързани с изплатени средства за храна към възнаграждението на персонала при 

нощни дежурства, занятия, учения, тренировки, лагери и др.  

 

По параграф 02-08 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения” 

            Утвърдени средства                                  30 994.2 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.           31 552.0 хил.лв. 

 Процент на изпълнение      101.80   %  

 

През деветмесечието са изплатени обезщетения на цивилни служители по трудови 

правоотношения по чл.220, 222, 224 и 331 от КТ (87.54 %) и  обезщетения на военнослужещи по 

чл. 227 от ЗОВСРБ (109.18 %). По-големият разход на средства за обезщетения е в резултат от 

проведената оптимизация на структурите на МО, както и очакваните такива за четвъртото 

тримесечие ще се компенсират от икономията на средства от заплати и осигурителни плащания. 

 

 Параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” 

            Утвърдени средства                                                                       149 536.7  хил.лв. 

 Отчет към 30.09.2011 г.                          107 287.1  хил.лв. 

 Процент на изпълнение           71.75     %  

 

В изпълнение на ПМС № 135/2011 г. за приемане на Устройствен правилник на 

Министерството на отбраната, в сила от 01.07.2011 г. в МО се извършиха организационно-щатни 

промени. Освен това с постановлението са извършени промени в досега действащи нормативни 

актове, свързани с МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. 

Обявени са нови второстепенни разпоредители с бюджетни кредити /ВРБК/, някой от които като 

самостоятелни юридически лица. Промените в нормативната база се осъществяват в рамките на 

бюджета на МО за 2011 г. чрез неговото преструктуриране, в т.ч. пренасочването на средства от 

администрацията на МО към новосформирани ВРБК.  

 

Б. ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА 
 

 Утвърдени средства                                178 672.1 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.         120 646.4 хил.лв. 

 Процент на изпълнение      67.52    %  

 

Общият процент на изпълнение на разходите по текущата издръжка е в рамките на 

полагаемите се за деветмесечието. 

 В направлението на разходите „Текуща издръжка” за децентрализирана издръжка са 

включени следните средства:  

 

 Параграф 10-00 „Издръжка” 

 Утвърдени средства                                176 561.1 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.         119 108.1 хил.лв. 

 Процент на изпълнение      67.46   % 

  

 

 

Усвояването на средствата по някои от параграфите  

за деветте месеца е както следва: 
 

 Храна ( в т.ч. изплащани разходи по МЗ, в болнични заведения)  
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Утвърдени средства                         6 470.1 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.             4 001.1 хил.лв. 

 Процент на изпълнение             61.84  % 

  

 Медикаменти  

 Утвърдени средства                        10 893.2 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.            10 264.5 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                       94.23   %  

 

 Електроенергия  

 Утвърдени средства                       16 438.7 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.           13 202.5 хил.лв. 

 Процент на изпълнение              80.31  %  

  

 Разходи за наеми  

 Утвърдени средства                 2 898.6 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.                1 546.9 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                53.37 %  

 

 Разходи за транспортни услуги  

 Утвърдени средства                  1 225.9 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.           558.6 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                  45.57 %  

 

 Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги  

 Утвърдени средства                   2 755.9 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.       1 539.0 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                  55.84 % 

  

 Разходи за охрана  

 Утвърдени средства                          15 508.3 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.              12 213.2 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                78.75 % 

   

 Издръжка на задгранични представителства 

 Утвърдени средства                   1 777.4 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.       1 339.7 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                 75.37 % 

  

 Параграф 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” 

Утвърдени средства                       886.4 хил.лв.  

 Отчет към 30.09.2011 г.           613.7 хил.лв. 

 Процент на изпълнение                  69.24 % 

     

   

 

В. ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 
 

 За „Капиталови разходи” общият размер на усвоените средства за децентрализирана 

издръжка е в размер на 9 766.2 хил.лв. или 52.25 % от утвърдените 18 690.5 хил.лв. и е по-малък 

от полагаемия се за деветмесечието. Основен дял в тези разходи заемат изплатените  7 120.8 

хил.лв., като стари задължения на МО по договори за покупко-продажба на недвижими имоти. 
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              Г. УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В МНОГОНАЦИОНАЛНИ 

ФОРМИРОВАНИЯ, КОАЛИЦИОННИ ОПЕРАЦИИ, ОПЕРАЦИИ НА НАТО, ЕС И ООН, 

СЪВМЕСТНА ПОДГОТОВКА И МЕЖДУНАРОДНИ УЧЕНИЯ” 
 

Участието на Република България в тези дейности е приоритетно осигурено в рамките на 

бюджета на Министерството на отбраната  по програма 1.5 „Съвместна подготовка и съвместни 

операции на въоръжените сили”, като усвояването на средствата  е следното: 

 

 

СПРАВКА 

 ЗА УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА НА  ПРОГРАМА 1,5 ,  

В Т.Ч. ПО ПОДПРОГРАМИ 

ПРОГРАМА 1.5   ПЛАН   ОТЧЕТ  

% 
на 

изпълнение 

 ПРОГРАМА 1.5 "СЪВМЕСТНА 

ПОДГОТОВКА И СЪВМЕСТНИ 

ОПЕРАЦИИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ 

СИЛИ"          65 055 269           40 409 255  62,12 
 ПОДПРОГРАМА 1.5.1 „УЧАСТИЕ ПО  

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ" -

ДЕЙНОСТ 206           1 194 653                904 349  75,70 
 ПОДПРОГРАМА 1.5.2 

„ФОРМИРОВАНИЯ  ЗА УЧАСТИЕ В 

КОАЛИЦИОННИ ОПЕРАЦИИ, 

ОПЕРАЦИИ НА НАТО, ЕС И ООН" - 

ДЕЙНОСТ 206         62 363 616           38 993 790  62,53 
 ПОДПРОГРАМА 1.5.3 „СЪВМЕСТНА 

ПОДГОТОВКА И МЕЖДУНАРОДНИ 

УЧЕНИЯ” - ДЕЙНОСТ 201  1 497 000               511 116  34,14 

 
 

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. 

  

 

 

ІII. ВИСШИ ВОЕННИ УЧИЛИЩА 
 

По бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г. са утвърдени трансфери за 

издръжката на Висшите военни училища (ВВУ) в размер на  

21 610.4 хил.лв. Заедно с преходните остатъци от бюджета за 2010 г. в размер на 318.8 хил.лв., 

плана за собствени приходи в размер на 3 194.8 хил.лв. и корекциите извършени от 

Министерството на финансите на основание чл. 34 от Закона за устройство на държавния бюджет, 

които са в размер на 2 513.3 хил.лв. се формират уточнен план за разходи за деветмесечието на 

2011 г. за ВВУ в размер на  27 637.2 хил.лв.  

През 2011 г. цялостното финансово осигуряване на ВВУ се извършва в рамките на 

утвърдените средства съгласно ЗДБ. 

 Усвояването на бюджета на ВВУ, заедно с преходните остатъци от     2010 г. и собствените 

приходи за 2011 г. е в размер на  73.38 % или както следва: 

 

 ВА “Г.С.Раковски”             66.00 %; 

 НВУ “В.Левски”                 78.34 %; 
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 ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”       71.06 %. 

 

През деветмесечието  на 2011 г., ВВУ са реализирали собствени приходи в размер на 

3 224.1 хил.лв. или 100.92 % от утвърдените за изпълнение.  

Като цяло може да се направи извода, че финансирането на ВВУ през   2011 г. се извършва 

планомерно в рамките на утвърдения трансфер, като са преодолени проблемите по финансовото 

осигуряване, констатирани през изминалата 2010 г.  

 

ІV.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА МАТЕРИАЛНО 

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ (ЕФП за МТО) И ЕДИННИЯ ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА 

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ ( ЕПСОССУ) В МО И БА 

 

I. ЕФП за МТО на МО за 2011 г.: 

Утвърденият Единен финансов план за материално-техническо осигуряване на 

Министерството на отбраната за 2011 г. (ЕФП-2011) е на обща стойност        186 641 хил. лв., от 

които 137 911.9 хил. лв. за текуща издръжка и 48 729.5 хил. лв. за капиталови разходи. След 

извършените корекции, към 30.09.2011 г. ЕФП-2011 е в размер на 241 415 хил. лв., като от тях 

189 411.4 хил. лв. – текуща издръжка и         52 003.6 хил. лв. – капиталови разходи. Разходите за 

централни плащания разпределени в бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г. са в 

размер на 131 261.7 хил.лв., от които за деветмесечието са усвоени 48 124.8 хил.лв. или  36.66 %. 

Планът включва три раздела.  

По раздел I „Основни програми/програми на Министерство на отбраната и Българската 

армия, централни плащания на ВРБК - юридически лица степента на изпълнение на процедурите 

за доставка на стоки и услуги е както следва : брой на позиции 723; утвърден лимит по ЕФП за 

МТО за 2011г. – 175 544,4 хил.лв.; неосигурено по ЕФП за МТО – 18 807,6 хил.лв.; стойност на 

договори – 129 800,4 хил.лв. ; получените заявки за плащане – 94 025,5 хил.лв.; платено по 

договори – 80 255,3 хил.лв. 

 По раздел II „Основни програми/програми на Министерство на отбраната на ВРБК - 

самостоятелни юридически лица”, които се изплащат самостоятелно от второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити изпълнението на плана е както следва : лимит за ЕФП за МТО 

– 65 051,9 хил.лв.; платено към 30.09.2011г. – 47 879,8 хил.лв. 

По раздел III „Списък на позициите от плановете за МТО на основните 

програми/програми, за които е възможно упълномощаване на длъжностните лица да реализират 

обществени поръчки” са осигурени 1 033.8 хил.лв. от които през третото тримесечие по ОП 2 

„Управление на човешките ресурси” са планирани – 140.5 хил.лв. за Централното военно 

окръжие. 

 
 

II. EПСОССУ в МО и БА за 2011 г.: 

 

На 25.03.2011 г. министъра на отбраната утвърди ЕПС на обектите за строителство и 

строителни услуги през 2011 г., в който бяха включени всички обекти със сключени договори, 

както и предложенията на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по отношение на 

обекти  за децентрализирано осигуряване.      

В изготвения и утвърден ЕПС стойността на обектите, предмет на централизирано 

осигуряване възлизаха на 13 137.1 хил.лв., а за децентрализираните плащания се предвиждаха 

финансови средства, възлизащи на   4 464.2 хил. лв.  

На 03.09.2011 г. министъра на отбраната утвърди Актуализиран ЕПС, в който се включиха 

допълнителни обекти по утвърдени докладни записки, както и настъпили промени в годишните 

задачи на някои от другите обекти. Частта за централизирани плащания е в размер на 19 274.2 

хил.лв., а за децентрализирано усвояване  е 5 675.8 хил.лв. 
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     До края на бюджетната 2011 година приблизителният размер на задълженията на 

Министерството на отбраната ще бъдат 214 000,0 хил.лв., от които: 

- до 82 000,0 хил.лв. за придобиване на вертолети „Пантер”; 

- до 93 000,0 хил.лв. задължения на Военномедицинска академия и  

- до 39 000,0 хил.лв. други. 

 
 

VI. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

 
 Като цяло изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за деветмесечието на 

2011 г. е 67.70 %  (децентрализирана издръжка и централни плащания), което е в рамките 

на полагаемите се средства за усвояване за периода.  

 

 Изпълнението като цяло на плана за собствените приходи (вкл. ВВУ) е 38.39 %, а без ВВУ 

е 35.17 %. През четвъртото тримесечие ще се положат максимални усилия, за да се 

подобри процента на реализиране на утвърдения план с цел обезпечаване на разходите по 

бюджета до края на годината.  

 

 В резултат на проведената структурна реформа в МО и подобряване на  финансовия 

мениджмънт се създават условия през четвърто тримесечие на 2011г. икономисаните 

средства да се насочат към оптимално разплащане с фирмите доставчици. 


