МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Б Ю № / .05.2008 г.

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
ДЪРЖАВНА
АГЕНЦИЯ
ЗА
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА
ОМБУДСМАН
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
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И
РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНА АРМИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗАНИЯ
ЗА
ПОДГОТОВКАТА НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА И
РАЗХОДНИТЕ ТАВАНИ ПО ПРБК, БЕЗ ПО ОБЩИНИ, ЗА ПЕРИОДА 2009-2011 г.

СЪГЛАСНО т. 2.2.1 ОТ РЕШЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6 МАРТ 2008 г.
ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА 2009 г.
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I. ОБЩА ЧАСТ
Настоящите указания са изготвени във връзка с чл. 14 от Закона за устройството на
държавния бюджет относно съставянето на бюджетната прогноза и разходните тавани
по ПРБК и на основание т. 2.2.1. от Решение № 142 на Министерския съвет от 6 март
2008 г. за бюджетната процедура за 2009 г. (РМС № 142 от 2008 г.).
С тези указания започва изпълнението на втория етап от бюджетната процедура за
2009 г. Те са изготвени с цел подпомагане на първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити (ПРБК) в процеса на разработване на тригодишните им бюджетни
прогнози за периода 2009-2011 г.
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 (МОН) следва да предостави указанията и на Българската академия на науките
(БАН) и на държавните висши училища (ДВУ), Министерството на земеделието и
храните (МЗХ) и на Държавен фонд “Земеделие”, Министерството на икономиката и
енергетиката (МИЕ) и на Фонда за покриване на разходите за приватизация към
Агенцията за приватизация, Министерството на отбраната (МО) и на висшите военни
училища, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
При изготвянето на тригодишните си бюджетни прогнози ПРБК следва да се
съобразят с Решение № 337 на Министерския съвет от 26 май 2008 г. за одобряване на
средносрочна фискална рамка и основни допускания за периода 2009-2011 г. (РМС №
337 от 2008 г.).
Във връзка с т. 2.2.4. от РМС № 142 от 2008 г. и в съответствие с изискванията на
настоящите указания Министерството на финансите (МФ) следва да получи:


от всички ПРБК – тригодишна бюджетна прогноза за периода 2009-2011 г.
съгласно приложенията;



от ПРБК по бюджетите на Министерския съвет (МС), на министерствата,
Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС), Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения (ДАИТС), Държавната агенция по
горите (ДАГ) и Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС)
тригодишна бюджетна прогноза за периода 2009-2011 г. и в програмен формат.

В допълнение на горното:


Националният осигурителен институт (НОИ) да представи тригодишна
бюджетна прогноза на държавното обществено осигуряване за периода 20092011 г., на Учителския пенсионен фонд и проект на план сметка за бюджета на
фонд “Гарантирани вземания на работници и служители” за периода 20092011г.;



министърът на околната среда и водите да представи тригодишна бюджетна
прогноза за периода 2009-2011 г. на ПУДООС;
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министърът на земеделието и храните да представи проект на план-сметката на
Държавен фонд „Земеделие” за периода 2009-2011 г. и прогноза на средствата
до 2015 г. на Европейските фондове за селското стопанство и рибарството Европейски земеделски фонд за гарантиране (ЕЗФГ), Европейски земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейски фонд за
рибарството (ЕФР);



министърът на икономиката и енергетиката да представи прогноза на плансметката на Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията
за приватизация за периода 2009-2001 г.;



министърът на извънредните ситуации да представи бюджетна прогноза на
Държавна агенция ”Държавен резерв и военновременни запаси” за периода
2009-2011 г.;



министърът на образованието и науката да представи бюджетна прогноза за
дейностите, финансирани чрез бюджетите на БАН и ДВУ за периода 20092011г.;



министърът на отбраната да представи бюджетна прогноза за дейностите,
финансирани чрез бюджетите на висшите военни училища за периода 20092011 г.;



общините да представят бюджетна прогноза за периода 2009-2011 г. в частта за
местните дейности.

В съответствие с т. 1.8. от РМС № 142 от 2008 г. министърът на финансите ще
определи служебно разходни тавани на ПРБК в случай, че не представят
информацията по настоящите указания в срок до 20 юни 2008 г.
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II. ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТРИГОДИШНИТЕ
БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2011 г.
1.

Политиките се съобразяват с поетите ангажименти в Актуализираната програма на
правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната
отговорност 2008-2009 г., с мерките от Националната програма за реформи и
Националната стратегическа референтна рамка и препоръките към
икономическата политика, съдържащи се в Мнението на Съвета на
икономическите и финансови министри относно актуализираната Конвергентна
програма на Република България (2007-2010).

2.

При изготвяне на консолидиран макет на ПРБК за прогноза на бюджетните
показатели за 2009-2011 г. не следва да се предвиждат ангажименти, свързани с
усвояване на средства от фондовете на ЕС, вкл. и за национално съфинансиране.

3.

При изготвяне на консолидиран макет на ПРБК за прогноза на бюджетните
показатели за 2009-2011 г. не следва да се предвиждат ангажименти, свързани с
усвояването на държавни инвестиционни заеми (ДИЗ), включително и за заеми с
краен бенефициент търговско дружество.

4.

При разработване на прогнозата на приходите за 2009-2011 г. следва да се отчетат
всички очаквани промени в нормативната уредба и макроикономическите
допускания, съгласно РМС № 337 от 2008 г. 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.

5.

Като база за разработване на разходите за периода 2009-2011 г. се залагат
одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.
(ЗДБРБ за 2008 г.) разходи.

6.

При разработване прогнозата на разходите за 2009-2011 г. следва да бъде отчетено
въздействието на:

7.



одобрените с РМС № 337 от 2008 г. средносрочна фискална рамка и основни
допускания за периода 2009-2011 г.;



уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат еднократните
разходи, включени в бюджета на съответния ПРБК за предходната година;



§ 23 от преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2008 г. за
намаляване на числеността;



настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в
нормативната уредба, засягаща дейността на съответния ПРБК;



новите и закриващите се структури и функции/дейности;

Годишният размер на средствата за заплати (без допълнително материално
стимулиране) нараства с по десет на сто за всяка година спрямо разчета за
предходната година. Годишният размер на средствата за заплати за 2009 г. е с до
10 на сто по-висок от утвърдения с Постановление № 15 на Министерския съвет
от 1 февруари 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2008 г. (ПМС №
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15 от 2008 г.) при отчитане на настъпили структурни промени и увеличени със
средствата, предоставени за сметка на централния бюджет, за компенсиране
доходите на работниците и служителите в бюджетните организации и дейности,
във връзка с промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2008 г.
8.

Числеността на персонала следва да бъде приведена в съответствие с изискванията
на § 23 от преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2008 г.

9.

Нов момент от 2009 г. е стартиране участието на държавата като трета страна в
осигурителния процес. Считано от 1 януари 2009 г. осигурителната вноска за фонд
„Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО) става 30%, като се
разпределя 8 процентни пункта за сметка на осигурените лица, 10 процентни
пункта за сметка на осигурителите и 12 процентни пункта за сметка на държавата.
Не се планира промяна на размера на вноските за останалите фондове на ДОО.

10. Размерът на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване за
лицата, родени след 31.12.1959 г. е 5% и е за сметка на вноската за фонд „Пенсии”.
За тези лица вноската за фонд „Пенсии” е 25 % и се разпределя при запазване
относителния дял на вноската за всяка от трите страни (6.67% за сметка на
осигурените лица, 8.33% за сметка на осигурителите и 10% за сметка на
държавата).
11. Съотношението на разпределяне на осигурителната вноска между осигурителите и
осигурените лица се запазва на нивото на 2008 г. – 60% за осигурителите и 40% за
осигурените лица. Посоченото разпределение не се отнася за вноската за фонд
„Трудова злополука и професионална болест”, която е изцяло за сметка на
осигурителите.
12. Предвижда се за периода 2009-2011 г. да не се прави вноска за фонд "Гарантирани
вземания на работниците и служителите'', т.е. за същия период да бъде определена
нулева вноска за този фонд.
13. Здравноосигурителната вноска се увеличава, считано от 1 януари 2009 г. от 6 на 8
на сто, като разпределението между осигурителите и осигурените лица за 2009 г. е
в съотношение 60 на 40.
14. При съставянето на тригодишната бюджетна прогноза разпоредителите с
бюджетни кредити разчитат разходите за осигурителни вноски за ДОО и здравно
осигуряване в съответствие с цитираните по-горе допускания. Делът от вноската
за фонд „Пенсии” в размер на 12 на сто, който е за сметка на държавния бюджет,
се посочва на отделен ред в разходната част на бюджета. На отделен ред се
посочва делът на държавата и в случаите, когато по силата на закон е предвидено
цялата осигурителна тежест да бъде за сметка на работодателя (осигурителя).
15. Минималният и максималният месечен размер на осигурителния доход за
тригодишния период, съгласно приетите от правителството основни допускания
по средносрочната фискална рамка за периода 2009-2011 г. са, както следва:


минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица - 260, 280, 300 лв. съответно за 2009, 2010 и 2011 г.;



максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв. за трите години
от 2009 до 2011 г.
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16. При изготвянето на тригодишната бюджетна прогноза разпоредителите с
бюджетни кредити следва да планират разходите си за издръжка и за капиталови
разходи на нивото на 2008 г.
Сумите на средствата по приложенията се попълват в лева и по функции и групи.
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III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТРИГОДИШНИТЕ БЮДЖЕТНИ
ПРОГНОЗИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2011 г.
III.1.

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2009-2011 г.

Макет по програми за периода 2009-2011 г. - Приложение № 1
Приложението се попълва от всички ПРБК (без общините). Всяка програма се попълва
на отделна страница от приложения файл, като се изписват имената на програмата и
политиката, към която е включена тази програма. Информацията по всяка програма е
само за разходите по програмата и се попълва по функции и групи.
Показателите в колони 3 и 4 следва да съответстват на утвърдените разходни тавани с
Решение № 706 на Министерския съвет от 31 октомври 2007 г. за одобряване на
бюджетната прогноза за периода 2008-2010 г., приемане на разходните тавани по
ПРБК за периода 2008-2010 г. и за одобряване на актуализацията на Стратегията за
управление на държавния дълг (РМС № 706 от 2007 г.), изменени с увеличението на
разходите за заплати и социално осигурителни плащания.
Прогнозата в колони 3-5 се съобразява с взетите решения на Министерския съвет по т.
2.1.4. и настоящите указания. В колона 2 от макета се попълва базов бюджет за 2008 г.
Колоната включва сумата в колона 1 (ЗДБРБ 2008 г.) плюс или минус структурни
промени приведени в целогодишен размер, както и извършените корекции от
централния бюджет за компенсиране на доходите на работниците и служителите в
бюджетните организации и дейности във връзка с промените в ЗДДФЛ.
Обръщаме Ви внимание, че в „ІІ. Разходи всичко”, точка 1 „Общо ведомствени
разходи” и точка 2 „Администрирани разходни параграфи по бюджета” в § 05-51 има
два нови реда:


„12% осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за сметка на държавния бюджет”;



„осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) за сметка
на работодателя”.

В допълнение при спазване на горните изисквания:


МОН и МО представят в МФ попълненото приложение общо за ДВУ, БАН и
съответно общо за държавните висши военни училища с акумулираните
собствени приходи;



МОСВ представя в МФ попълненото приложение за ПУДООС;



МИЕ представя в МФ попълненото приложение за Фонда за покриване на
разходите за приватизация към Агенцията за приватизация;



Министерството на труда и социалната политика (МТСП) представя
разшифровка на § 42 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата;
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Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио
(БНР) представят в МФ попълненото приложение с акумулираните собствени
приходи.

Форма на доклад към тригодишната бюджетна прогноза за периода 2009-2011 г.
по програми - Приложение № 2
Приложението се попълва от всички ПРБК без Министерския съвет, министерствата,
ДАМС, ДАИТС, ДАГ, ДАНС и общините. Докладът е неразделна част от
тригодишната бюджетна прогноза за периода 2009-2011 г. по приложение № 1 и в него
се дава кратко описание на виждането за развитието на основните дейности,
приоритетите и очакваните резултати за периода, както и описание на отделните
програми, съставящи тригодишната бюджетна прогноза, съгласно структурата по
приложение № 2.
Подробни насоки за разработването на доклада се намират в самото приложение.
III.2.

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2009-2011 г. В
ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

Форма на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2009-2011 г. в програмен
формат – Приложение № 3
Приложението се попълва само от МС, министерствата, ДАМС, ДАИТС, ДАГ и
ДАНС.
В приложението е представена структурата на доклада, както и табличните форми за
представяне на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2009-2011 г. в програмен
формат.
Формата на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2009-2011 г. в програмен
формат е структурирана в пет основни части.
В първите две се описват мисията и визията на министерството/агенцията за
организационното развитие и капацитет.
В третата част се прави преглед и представяне на всяка от провежданите политики със
стратегическата и оперативните им цели и информация за взаимоотношенията с други
институции, допринасящи за изпълнение на политиките. За всяка област на политика
следва да се опишат и ползите/ефектите за обществото от постигане целите на
министерството/агенцията със съответните им целеви стойности по показателите за
ползи/ефекти за периода 2009-2011 г. За всеки от показателите следва да се представи
и информация за наличността и качеството на данните.
Четвъртата част представя описание на приходите, разходите и източниците на
финансиране. В нея са представени и съответните таблични формати, които агрегират
бюджетните прогнози за периода 2009-2011 г., изготвени от всеки от разпоредителите
с бюджетни кредити (централната администрация и ВРБК).
Петата част представя бюджетната прогноза по програми, като за всяка от програмите
следва да бъде представена информация за целите на програмата, организационните
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структури, участващи в нея, отговорността за изпълнението на програмата, както и
целевите стойности за всеки един от показателите за изпълнение.
Министерството/агенцията следва да представи и информация за 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.
По програмите се включват и администрираните разходни параграфи, финансирани от
други бюджети, фондове и сметки, в т. ч.:


целеви средства от централния бюджет;



извънбюджетни фондове и сметки и бюджетни предприятия по смисъла на § 1,
т. 1 от Закона за счетоводството;



средства от предприсъединителните програми на ЕС, вкл. съфинансирането от
държавния бюджет;



средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд, фондовете за прилагане
на Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на ЕС, вкл.
съфинансирането от държавния бюджет.

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 /
Програмно бюджетиране / Методологически указания за програмно бюджетиране /
(Архив)
III.3.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА
ПЕРИОДА 2009-2011 г.

Макет за заявяване на средства от централния бюджет за периода 2009-2011 г. Приложение № 4
Информацията в приложението е свързана с представянето на предложения от ПРБК, в
чиито системи има нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел,
получаващи средства от централния бюджет под формата на субсидии и капиталови
трансфери.
В това приложение се посочват също така и предложения за целеви (еднократни)
разходи по централния бюджет, включително и капиталови.
Приложението следва да бъде попълнено и представено и от Столична община за
необходимите средства от централния бюджет за субсидиране на столичния транспорт
за обществен превоз на пътници, осъществяван по нерентабилни линии и маршрути.
Приложението се придружава с доклад-анализ за резултатите от предоставените от
централния бюджет през 2007 г. средства, тенденциите и програмите за изпълнение
през 2008 г., както и виждания за периода 2009–2011 г.

9

III.4.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ЗА
ПЕРИОДА 2009-2011 г.

Макет за прогноза на държавните инвестиционни заеми 2009–2011 г. Приложение № 5а
Попълват се плащанията по ДИЗ по видове, включително и за заемите с краен
бенефициент търговско дружество.
Представят се 3 файла с приложението, като за всяка година от периода 2009-2011 г.
се попълва отделен файл, като се посочва съответната година.
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;



погашенията по тези заеми се отразяват в частта на финансирането като
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти към ПРБК и като външно
финансиране за погасяване на заеми от чужбина;



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 приложението 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 усвояванията по държавни инвестиционни заеми за периода 2009–
2011г. - Приложение № 5б
Приложението се попълва от ПРБК по отношение на проектите, финансирани с
външни държавни заеми, в т.ч. и със заеми, включени в приложение № 9 към § 19, ал.1
от преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2008 г. В приложението в
забележка следва да се посочи крайният срок за усвояване на заема, променян ли е и
предстоят ли преговори с кредитора за удължаването му.

III.5.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
ПЕРИОДА 2009-2011 г.

ЗА

ДЪРЖАВЕН

ФОНД

„ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Макет за бюджетната прогноза за ДФ „Земеделие”- Приложение № 6
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ЗА

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) представя в МФ попълнено
приложение за ДФ „Земеделие”.
Приложението следва да съдържа агрегирана информация за приходите, разходите,
трансферите и финансирането на ДФ „Земеделие” за периода 2007-2011 г., в това
число и за средства за прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) и
Общата рибарска политика (ОРП) на ЕС.
Информацията в колоните за ОСП и ОРП на ЕС (к. 3-5, к. 8-10, к. 11-15, к. 18-20, к. 2325 и к. 28-30) следва да съответства на Приложение № 9в.
III.6.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2009-2011 г.

Макет за натуралните показатели по ПРБК за делегираните от държавата
дейности по общинските бюджети за периода 2009-2011 г. - Приложение № 7
Макетът отразява натуралните показатели за делегираните от държавата дейности в
общините. Показателите се разработват и предоставят от съответните ПРБК
(отраслови министерства), в чиито средносрочни програми има делегирани от
държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините.
Министерствата представят обяснителна записка за измененията в натуралните
показатели.
III.7.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНИТЕ ЗА
ПЕРИОДА 2009-2011 г.

Макет за прогноза на постъпленията от местни приходи по бюджета на общината
и на разходите за местни дейности за 2009-2011 г. - Приложение № 8
В прогнозата за периода 2009-2011 г. местните приходи се разработват на база на
реална и точна оценка, на основата на която се изчисляват имуществените данъци,
патентният данък и такса битови отпадъци, като планираният размер следва да се
съобрази с промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и предоставените
правомощия на общинските съвети да определят сами размера на местните данъци в
установените от закона граници.
Препоръчително е да се направи анализ за данъчните и неданъчните приходи на
общината за няколко предходни години, като се разграничат приходите с еднократен
характер и тези по ЗМДТ.
При изчисляване постъпленията от местните такси следва да се отчита развитието на
мрежата на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж и други като се
имат предвид тенденциите в увеличаване/намаляване на ползвателите на
предоставяните от общината услуги. 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 2009-2011 г.
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Друг съществен елемент от местните приходи са постъпленията от наемите на
отдадените общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и
приходите от концесии /вкл. част (не повече от 30 %) от концесионното
възнаграждение при наличие на решение за предоставяне на концесия по Закона за
подземните богатства/.
Прогнозите за постъпленията от изброените по-горе приходи следва да бъдат
съобразени с приетите от общинския съвет решения за размера на местните данъци,
стратегии, прогнози и програми за развитието на общината, както и с набелязаните
мерки за повишаване ефективността на събирането 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.
В раздела „Операции с финансови активи и пасиви” за 2009-2011 г. се планират
намеренията на общината за ползване на дългови инструменти.
Разходната част на местните дейности се изготвя в съответствие с:


разделението на дейностите по Решение № 20 на Министерския съвет от 21
януари 2008 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските
бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за
финансиране на делегираните от държавата дейности през 2008 г.;



действащите законови и подзаконови нормативни актове;



задълженията, 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 на разходите през предходните 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.
Общата численост на персонала и средствата за работна заплата за местните дейности
се определят съобразно решенията на общинския съвет в съответствие с действащата
нормативна уредба.
Разработването на предварителните разчети за средносрочната бюджетна прогноза за
съответната община по години за периода от 2009-2011 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:


да се имат предвид само настъпилите до момента на съставянето на
бюджетната прогноза изменения в нормативната уредба, засягащи местните
дейности;



да бъде отчетено въздействието на:
¾ новите и закриващите се структури и функции към момента на
съставянето на прогнозата;
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¾ уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат
еднократните разходи в бюджета на съответната община за предходната
година;
¾ ангажименти, свързани с усвояване на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС;
¾ прехвърлените или отменени задължения от 2008 г.;
¾ рамките на ресурсните възможности.


при разработване на прогнозата за капиталовите разходи задължително следва
да се оцени влиянието от използването на финансови ресурси, получени от
фондовете на ЕС, както и от банкови заеми;



да се имат предвид дългосрочните планове и текущите приоритети на
общината, изведени на база заявените потребности и ангажиментите към
местната общност.

При попълване на приложението 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.
III.8.

ПРОГНОЗА ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПО ДРУГИ ПРОГРАМИ

Общи изисквания:


Прогнозите се придружават от кратък доклад с описание на приоритетите,
политиките и очакваните резултати, свързани с усвояване на средствата от
фондовете на Европейския съюз.



Прогнозите се представят в лева по параграфи и функции на ЕБК за 2008 г. За
всяка отделна година се попълва отделна страница от съответния макет.

С оглед на коректното класифициране на разходите, свързани с усвояване на
средствата от фондовете на ЕС, вкл. и националното съфинансиране, следва да се
идентифицира статута на бенефициентите, които могат да бъдат:


нефинансови предприятия (търговски дружества, еднолични търговци,
кооперации, държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон);



организации с нестопанска цел;



физически лица (без еднолични търговци);



бюджетни предприятия.

Когато бенефициент на средствата е небюджетно предприятие, разходите се
планират по съответните параграфи от ЕБК за текущи трансфери (§ 43-00, 45-00, 4200) и за капиталови трансфери (§ 55-00), като тези разходи се планират и по
съответната функция и група по ЕБК.
Когато бенефициент е бюджетно предприятие (включително и община),
предоставените средства се планират по съответните параграфи от ЕБК за текущи
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разходи (§ 02-00, 10-00) и за капиталови разходи (51-00 ... 54-00), като тези разходи се
планират и по съответната функция и група по ЕБК.
Макет за средствата по предприсъединителните инструменти на ЕС за периода
2007-2011 г. - Приложение № 9а
Прогнозите се представят от следните разпоредители с бюджетни кредити:
1. Министерство на финансите:
1.1. дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” – за
управляваните проекти по програма ФАР;
1.2. Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”- дирекция „Изпълнение на
проекти, финансирани със средства от ЕС” – за управляваните мерки по Кохезионния
фонд по Регламент на ЕО 1164/94.
2. Министерство на регионалното развитие и благоустройството - главна
дирекция „Изпълнителна агенция – Програма ФАР” и дирекция „Европейски
инфраструктурни проекти” – за управляваните проекти и мерки по програма ФАР и
Кохезионния фонд по Регламент на ЕО 1164/94.
3. Министерство на икономиката и енергетиката - дирекция ”Европейски
фондове за конкурентоспособност” – за разходите по управляваните проекти по
програма ФАР.
4. Министерство на труда и социалната политика - дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти” – за разходите по управляваните
проекти по програма ФАР.
5. Министерство на околната среда и водите - дирекция „Фондове на ЕС за
околна среда” – за управляваните проекти и мерки по предприсъединителните
инструменти.
6. Министерство на транспорта - дирекция „Координация на програми и
проекти” - за разходите по управляваните проекти и мерки по предприсъединителните инструменти.
7. Държавен фонд „Земеделие” – САПАРД агенция – за разходите по програма
САПАРД.
Приложението се изготвя при спазване на следните изисквания:


приложението се изготвя само от гореизброените изпълнителни
агенции/управляващи органи по ФАР, Кохезионен фонд по Регламент на ЕО
1164/94 (ИСПА) и САПАРД агенцията, но не и от бенефициенти, междинни
звена или други институции, свързани с изпълнението на тези програми и
проекти.



прогнозите за разходите по предприсъединителните инструменти се представят
за проекти от финансови меморандуми, подписани за 2000 г. и последващи,
както и за националното съфинансиране от държавния бюджет по тези проекти
за периода 2009-2011 г. Не се включва предвижданото съфинансиране за сметка
на общински бюджети, международни финансови институции, крайни
бенефициенти и частно съфинансиране. Разходите по програма ФАР по
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проекти от финансови меморандуми, подписани преди 2000 г., както и за
членски внос в агенции и програми на Общността, за които не се отпускат
средства от Национална програма ФАР или в акт на Министерския съвет не е
предвидено разходите да се изплащат от Национален фонд, се включват в
прогнозите за разходи на съответния ПРБК.
Макет за средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за
периода 2007-2015 г. - Приложение № 9б
Прогнозите се представят от следните разпоредители с бюджетни кредити:
1. Министерство на финансите - дирекция „Управление на средствата от ЕС” за разходите по Оперативна програма „Техническа помощ”.
2. Министерство на регионалното развитие и благоустройството - главна
дирекция „Програмиране на регионалното развитие” – за разходите по Оперативна
програма „Регионално развитие” и Оперативни програми по цел Европейско
териториално сътрудничество.
3. Министерство на икономиката и енергетиката - дирекция ”Европейски
фондове за конкуретоспособност” – за разходите по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика”.
4. Министерство на труда и социалната политика - дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти” – за разходите по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.
5. Министерство на околната среда и водите - 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 Оперативна програма „Транспорт”.
7. Министерство на държавната администрация и административната
реформа – дирекция „Управление на проекти и програми” – за разходите по
Оперативна програма „Административен капацитет”.
Прогнозите се представят при спазване на следните изисквания:


приложението се изготвя само от гореизброените управляващи органи, но не и
от бенефициенти, междинни звена или други институции, свързани с
изпълнението на тези програми;



прогнозата на средствата до 2015 г. по Структурните фондове и по
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;



приходи, разходи и трансфери за 2009-2015 г., свързани с изпълнението на
Оперативна програма ТГС България – Гърция, Оперативна програма ТГС
България – Румъния, Оперативна програма ТГС в Черноморския басейн,
Оперативна програма Трансгранично сътрудничество – Югоизточно
европейско пространство и Оперативна програма ИНТЕРАКТ, в реализирането
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на които Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) изпълнява ролята на партниращ орган се планират в бюджета на МРРБ;
Съгласно чл.11 от ПМС № 121 от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР
на Европейския съюз, договарящите органи на оперативните програми представят
като част от средсносрочната бюджетна прогноза индикативна годишна работна
програма за предстоящите процедури по чл. 6 от същото постановление.
Макет за средствата за прилагане на Общата селскостопанска и рибарска
политика на ЕС за периода 2007-2015 г. - Приложение № 9в
Министерството на земеделието и храните представя в МФ попълненото приложение
за разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” с информация за периода 2007-2015
г. по Националния стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР),
Националния стратегически план за рибарство (НСПР) и ОП „Рибарство”, схемите за
директни плащания и мерките, включени в Общата организация на пазара на
земеделски продукти. За всяка отделна година от периода 2007-2015 г. се попълва
отделна страница от макета.
В разходната част на приложението следва да се планират:


средствата, които държавният бюджет предоставя за съфинансиране към
развитие на селските райони, рибарство, както и средства за сметка на
национални доплащания и съфинансиране към прехвърлените средства от
развитие на селските райони към директните плащания. Тези средства се
показват като средства за сметка на държавния бюджет;



средствата от ЕЗФРСР и ЕФР.

Средствата, свързани с мерките включени в Общата организация на пазара на
земеделски продукти, схемите за директните плащания и прехвърлените от ЕЗФРСР
към схемите за директните плащания за сметка на ЕС, са елемент на бюджетното
финансиране (§§ 93-21 ... 93-26).
В Приложение № 9в се попълва информация по отчета за 2007 г., за очакваното
изпълнение за 2008 г. и прогноза по години за периода 2009–2015 г. и се придружава
от доклад-анализ с подробно описание на приоритетите, политиките и очакваните
резултати свързани с усвояване на средствата за прилагане на Общата селскостопанска
и рибарска политика на ЕС, както и за степента на усвояване по години на средствата
от ЕЗФРСР и от ЕФР.
Макет за средствата по други програми за периода 2007-2011 г. –
Приложение № 9г
Прогнозите се представят от следните разпоредители с бюджетни кредити:
1. Министерство на финансите - дирекция Управление на средствата от ЕС – за
разходите по Преходен финансов инструмент, Европейско икономическо
пространство и Норвежка програма.
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2. Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна
дирекция „Изпълнителна агенция – Програма ФАР” и дирекция „Европейски
инфраструктурни проекти” – за разходите по Гръцки план за икономическо
възстановяване на Балканите.
3. Министерство на вътрешните работи – дирекция „Координация и
информационно-аналитична дейност” – за разходите по Финансов инструмент
„Шенген”.
III.9.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА
2009-2011 г.

Този раздел представя изискванията при формиране на инвестиционната политика на
ПРБК без общините. Те се основават на следното:


При изготвянето на средносрочната инвестиционна прогноза (СИП) за периода
2009–2011 г. ПРБК следва да се съобразят с основните допускания, одобрени с
РМС № 337 от 2008 г.;



При подготовката на СИП 2009-2011 г. по отношение на планираните
инвестиционни проекти е необходимо да има приемственост със СИП 20082010 г.;



ПРБК разработват СИП 2009-2011 г. (в частта за национално финансиране) в
съответствие с одобрените с РМС № 706 от 2007 г. разходни тавани;



Инвестиционните проекти от СИП 2009-2011 г. следва да бъдат в съответствие
с приоритетите на политиките и програмите на ПРБК;



Целта на всеки инвестиционен проект следва да отговаря на целите, заложени в
стратегическите документи на национално, регионално и общинско ниво;



Изпълнението на целта на проекта следва да доведе до положителен ефект –
икономически, социален, културен, екологичен, образователен и др.

Инвестиционните проекти са база за извършване на капиталови разходи. Определение
за “инвестиционен проект” се съдържа в утвърдените от министъра на финансите
„Методически указания за попълване на проектна документация, оценка и управление
на инвестиционни проекти”.
За нуждите на планирането на капиталовите разходи, инвестиционните проекти се
класифицират по два основни критерия: стойност на проекта и степен на изпълнение
на проекта.
В зависимост от стойността, проектите се групират както следва:


до 100 000 лв. включително – малки проекти;



от 100 001 лв. до 1 000 000 лв. включително – средни проекти;



над 1 000 000 лв. – големи проекти.

В зависимост от степента на изпълнение на работите и финансирането проектите са:
нови инвестиционни проекти и проекти с определена степен на изпълнение и усвоено
финансиране - преходни инвестиционни проекти.
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„Инвеститор” – модул „План–Инвест” - Приложение № 10
ПРБК представят разпределение на средствата за капиталови разходи за периода 20092011 г. на програмен продукт „МФПИ ПланИнвест” V1.0.3 (Приложение № 10).
Основната информация за инвестиционните проекти се въвежда чрез модул
”Инвеститор” към ПП ”ПланИнвест”, като се попълва само раздел „Б”. За всички
разходни позиции, на стъпка 2 от модул ”Инвеститор”, освен наименованието на
проекта, срока на изпълнение, „□ предложение за СИП- активирано”, следва да се
въведат задължително и:


политики и програми, в чиито обхват са съответните разходни позиции;



степен на проектна готовност (за инфраструктурните проекти): ПП (пред
проектно проучване) ИП (идеен проект), ТП (технически проект), РП (работен
проект);



натурални показатели – брой, кв.м., линеен метър;



на модул „Планове → СИП (3 годишен план) за всеки отделен обект/проект се
въвежда: на първа стъпка показателите: „Териториална значимост”, „Отраслова
значимост”, „Тип на проекта”, „Икономически ефект” и „Дейност”; на втора
стъпка се въвежда годишната задача за 2010 г. и 2011 г. с източника на
финансиране. На този модул се изготвя пакетен файл, който се представя в МФ;



сумата за капиталови разходи в СИП 2009-2011 г., в частта за национално
финансиране, следва да съответства на отразения за съответната година в
приложение № 1 размер на капиталовите разходи;



обекти, чието изпълнение се финансира със средства от ЕС, или проекти,
кандидатстващи за финансиране от Европейските фондове (вкл. националното
съфинансиране) следва да бъдат посочени в СИП 2009-2011 г., като отразената
в поименното разпределение годишна задача, представена в приложение ПИ1Б, ПИ-2Б от модул „Инвеститор” трябва да съответства на средствата за
съответната година, заложени в приложения № 9а, 9б и 9г;



за обекти/проекти, финансирани със средства по ДИЗ, в ПП „МФПИ
ПланИнвест” чистият размер на кредита се посочва в източник на финансиране
ДИЗ, а националното съфинансиране се отнася в източник „Субсидия”.
Данните следва да са идентични с тези от приложение № 5Б;



в поименното разпределение на капиталовите разходи от СИП 2009-2011 г.
задължително се отразяват разходите за обезщетения за отчуждени имоти,
частна и общинска собственост (§ 54-00);



капиталовите разходи, подпомагащи административната дейност на ПРБК
(ведомствени разходи по §§ 52-01 ... 52-05, 52-19; 53-00) се въвеждат обобщено,
без детайлна разбивка по отделни позиции. За тези разходи се представя
обяснителна записка.

За всеки нов инвестиционен проект се попълва апликационна форма съгласно
Приложения № 10Б или 10В (в зависимост от стойността на проекта) към
Методическите указания за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти.
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Апликационните форми (Приложения № 10Б или 10В) се изготвят и се представят на
магнитен носител в дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз”.
Приложение № 10В (за големи инвестиционни проекти) се представя в
Министерството на финансите, дирекция „Управление на средствата от Европейския
съюз” и на хартиен носител.
Методическите указания за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти,
както и формулярите на апликационните форми са публикувани на интернет
страницата на Министерството на финансите на адрес: www.eufunds.bg, категории:
ръководства; Методически указания за подготовка и изпълнение на инвестиционни
проекти; АФ № 10Б и АФ № 10В
Актуализираната версия на програмен продукт „МФПИ ПланИнвест” - V1.0.3. е
публикувана на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес:
www.minfin.bg, категории: Обмен на данни с МФ/Подаване на данни за
средносрочната инвестиционна програма.
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IV. Други въпроси
1. Изискваната информация с настоящите указания следва да се представи на
хартиен и на електронен носител в Министерството на финансите. Материалите в
електронен вид се подписват с електронен подпис или се представя декларация за
съответствие между хартиения носител и електронния вид на информацията.
Неспазването на указанията 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 2008 г., приложение № ..., а когато става въпрос за доклад или обяснителна
записка към съответното приложение това се посочва накрая на името на файла.
Например: Имената на файловете по приложение № 4 на Министерството на
финансите следва да бъдат: “1000_prilogenie №1”.
3. Всички приложения, с изключение на приложения № 8 и 10 се представят в
дирекция „Бюджет” към Министерство на финансите.
4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5а и 10 се представят в дирекция „Държавни
разходи” към Министерство на финансите.
5. Приложение № 5б се представя в дирекция „Държавен дълг и финансови
пазари” към Министерство на финансите.
6. Приложения № 4, 6 и 9в, както и информацията, подготвена за Фонда за
покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация се представят
в дирекция “Финанси на реалния сектор” към Министерство на финансите.
7. Приложение № 7 се представя в дирекция “Финанси на общините” на
Министерството на финансите.
8. Приложения № 9а, 9б, 9г и 10 се представят в дирекция „Управление на
средствата от Европейския съюз” към Министерство на финансите.
9. Приложение № 8 се представя на хартиен носител в дирекция “Финанси на
общините” към Министерството на финансите и на електронен носител в ИИЦ към
Информационно обслужване – АД.
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-н А. Бабачев (тел. 02/9656-162) и г-жа К. Георгиева
(тел. 02/9656-169).
10. РМС № 142 от 6 март 2008 г. за бюджетната процедура за 2009 г. и РМС №
337 от 26 май 2008 г. за одобряване на средносрочна фискална рамка и основни
допускания за периода 2009-2011 г. са публикувани на интернет страницата на
Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет /
Бюджетна процедура 2009.
11. Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2008 г. е публикувано на интернет
страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg,
категории: Бюджет / Бюджет 2008.
12. РМС № 706 от 31.10.2007 г. за одобряване на бюджетната прогноза за
периода 2008-2010 г., приемане на разходните тавани по ПРБК за периода 2008-2010 г.
и за одобряване на актуализацията на Стратегията за управление на държавния дълг е
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публикувано на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес:
http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Анализи и прогнози / Средносрочни
бюджетни прогнози и разходни тавани.
13. Настоящите указания са публикувани на интернет страницата на
Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет /
Бюджетна процедура 2009.
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V. Приложения
1. Приложение № 1 - Макет по програми за периода 2009-2011 г.
2. Приложение № 2 - Форма на доклад към тригодишната бюджетна прогноза за
периода 2009-2011 г. по програми
3. Приложение № 3 - Форма на тригодишна бюджетна прогноза за периода 20092011 г. в програмен формат
4. Приложение № 4 - Макет за заявяване на средства от централния бюджет за
периода 2009-2011 г.
5. Приложение № 5а - Макет за прогноза на държавните инвестиционни заеми 2009–
2011 г.
6. Приложение № 5б - Макет за усвояванията по държавни инвестиционни заеми за
периода 2009 – 2011 г.
7. Приложение № 6 - Макет за бюджетната прогноза за ДФ „Земеделие”
8. Приложение № 7 - Макет за натуралните показатели по ПРБК за делегираните от
държавата дейности по общинските бюджети за периода 2009-2011 г.
9. Приложение № 8 - Макет за прогноза на постъпленията от местни приходи по
бюджета на общината и на разходите за местни дейности за 2009-2011 г.
10. Приложение № 9а - Макет за средствата по предприсъединителните инструменти
на ЕС за периода 2007-2011 г.
11. Приложение № 9б - Макет за средствата по Структурните фондове и Кохезионния
фонд на ЕС за периода 2007-2015 г.
12. Приложение № 9в - Макет за средствата за прилагане на Общата селскостопанска
и рибарска политика на ЕС за периода 2007-2015 г.
13. Приложение № 9г - Макет за средствата по други програми за периода 20072011г.
14. Приложение № 10 - „Инвеститор” – модул „План–Инвест”

МИНИСТЪР:
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