Приложение 7
Описание на основните задачи в рамките на функциите и подфункциите на финансово-счетоводните дейности
1. Бюджетиране
1.1. Съставяне на бюджет
Основни задачи при под-функция съставяне на бюджет
Процедура и календар за годишния бюджет
ПРБ получава Решение за бюджетна процедура, прието от МС за процедура за Годишен бюджет и календар за
съставяне на средносрочна бюджетна прогноза за държавен бюджет за следващата година. МФ издава Насоки
за бюджетна процедура, които съдържат съответните формати, разходните прагове и други подробности.
Макроикономически прогнози
До 25 март и 25 септември, съответно, ПРБ и ВРБ получават пролетната и есенната макроикономически
прогнози на МФ.
Съставяне на СБП на ВРБ
ВРБ получават Насоките от МФ и Насоките от ПРБ, които предоставят подробни инструкции за съставянето
на СБП, заедно с определените крайни срокове и отговорности.
ВРБ разработват своите СБП по ЕБК и в програмен формат.
Изработване на консолидирана СБП за системата на ПРБ
Консолидиране на СПБ на ПРБ и ВРБ (по формата на ЕБК и съответните програми).
Проект за Годишен бюджет на ВРБ1
ВРБ съставя своите годишни бюджети (ЕБК, програмен формат и максимални ангажименти за разходи/
задължения за разходи) на базата на:
- тавани за разходи или трансфери, одобрени от МС в последната СБП
- бюджетна процедура и инструкциите от МФ
- стандартен Ексел формат и тавани на бюджетите
- вътрешна времева рамка и инструкции на ПРБ
Областите на политиките/бюджетните програми се придружени от прогнозни целеви стойности на
индикаторите за изпълнение на програмите.
Консолидиран проект на Годишен бюджет за системата на ПРБ
Консолидиране на бюджетите на ПРБ и ВРБ (ЕБК и програмен формат)
Финален Годишен бюджет на системата на ПРБ
МФ анализира и консолидира годишните бюджети на ПРБ.

1.2. Управление на бюджета
Основни задачи при под-функция Управление на бюджета
Постановление на МС за изпълнение на държавния бюджет
В рамките на един месец от обнародването на Закона за държавния бюджет, МС приема, по предложение
на Министъра на финансите, постановление за изпълнението на държавния бюджет. Постановлението
конкретизира параметрите относно:
- бюджетите, които са включени в държавния бюджет (с изключение на тези на Парламента и съдебната
власт).
- програмно бюджетиране в съответствие с разходните тавани, одобрени от Закона за държавния бюджет
по области на политики и/или бюджетни програми.
Месечно разпределение на бюджета
ПРБ одобряват месечни разпределения на бюджетите си, които се актуализират ежемесечно (приходи,
разходи (разходи, трансфери, финансиране) и поети ангажименти за разходи/задължения за разходи)2.

1.
За повече подробности вижте Приложение 1
Осъществените Държавни инвестиционни заеми (ДИЗ) се бюджетират в централния бюджет. ПРБ, които изпълняват
ДИЗ представят на МФ месечен план за разпределение и отчети – обща сума на заема и усвоена част от заема.
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Основни задачи при под-функция Управление на бюджета
ПРБ представят подробно месечното разпределение (месечни лимити за плащанията) на своите годишни
бюджети (ангажименти за плащания) пред Министерство на финансите според ЕБК (31 януари всяка
година – не по-късно от един месец след приемането на Постановлението на МС за изпълнението на
бюджета). То се основава на месечното разпределение представено от ВРБ, одобрено и консолидирано на
ниво ПРБ.
Планове за специфични видове разходи
РБ изработват планове за някои специфични видове разходи: служебни пътувания, обучение, капиталови
разходи и прогнози за сметките за фондовете от ЕС и др.
Лимити за плащанията в СЕБРА
В съответствие с месечното разпределение на бюджета се определят лимити за плащанията на ПРБ за: (1)
бюджети и (2) сметките за средствата от Европейския съюз в Системата за електронни бюджетни
разплащания (СЕБРА3).
Всеки месец (не по-късно от 25-то число на месеца), ПРБ представят на МФ заявка за лимит на
плащанията и актуализация на месечното разпределение на бюджета въз основа на изпълнението до
момента (включваща доклад за планираните и реализираните приходи и разходи/трансфери, заявен лимит
за следващия месец и прогноза за следващите два месеца).
Лимитите за плащанията на ПРБ се задават в СЕБРА (и се преразпределят към ВРБ чрез месечни лимити),
за да се осигури, че разходите и други плащания са в рамките на бюджетните параметри на ПРБ/ВРБ,
както и в рамките на обобщените бюджетни параметри на консолидираната фискална програма. Лимитите
за плащанията на някои от големите ВРБ се разпределят ежедневно от ПРБ без да е необходимо
последващо одобрение за всяко платежно нареждане.
Контрол на бюджетните лимити
Плащания
Звената за финансово-счетоводни дейности на ниво ПРБ ежедневно проверяват дали отделните
подписани платежни нареждания на ВРБ са в лимитите на СЕБРА и дали съответните кодове са верни,
след което ги одобряват. Лимитите на ПРБ се определят от МФ, лимитите на централната администрация
в рамките на министерствата и техните ВРБ се определят от ПРБ, който преразпределя общия си месечен
лимит. В други случаи, при големите ВРБ, които са получили одобрение за дневни лимити от ПРБ,
индивидуалните плащания в рамките на тези лимити вече не подлежат на одобрение от ПРБ и се
осъществяват пряко от ВРБ.
Ангажименти за разходи/задължения за разходи
Цялостният контрол на праговете за ангажиментите за разходи/задължения за разходи се осъществява
чрез електронни таблици в Ексел, поддържани от РБ.
ПРБ упражняват последващ контрол, основан на информацията от ВРБ за поети ангажименти за разходи,
представена на тримесечна база заедно с техните оборотни ведомости.
Бюджетен контрол по същество
Контролът по същество относно законността и допустимостта на разходните трансакции на РБ е част от
управленската отговорност на ръководителя на РБ и се основава на установената система за вътрешен
контрол, която е обект на последващ контрол от страна на звеното за вътрешен одит, Сметната палата,
Агенцията за държавна финансова инспекция и др. Този контрол се осъществява в рамките на всеки РБ,
а не от висшестоящ РБ (например ПРБ не осъществява предварителен контрол на подчинените си ВРБ).
Промени в бюджета
Годишното изпълнение се наблюдава от ПРБ и МФ а, където е необходимо, промени могат да се направят
като се следват условията определени в Закона за публичните финанси и установената вътрешна
процедура.
Когато, на базата на анализ на действителното изпълнение, бъде идентифицирана необходимост от
промяна на бюджета, когато тя е съобразена със закона и съответно обоснована, ПРБ разработва и
представя за одобрение предложение за промяна на бюджета пред:
- министъра - ПРБ – вътрешни за ПРБ бюджетни компенсирани промени в рамките на една бюджетна
програма без промяна на одобрените бюджетни прагове, и др.
- МФ – вътрешни за ПРБ бюджетни компенсирани промени между бюджетни програми без да се променят
одобрените бюджетни прагове за дадена област на политика; компенсирани промени между бюджети по
взаимни предложения на ПРБ без промяна на целите и предназначението на средствата; промяна в
бюджетите на ПРБ по държавния бюджет във връзка с получени помощи и дарения или приходи от
изплатени застраховки и др.
- МС – допълнителни трансфери/разходи в рамките на общия одобрен държавен бюджет; разходи за
персонала на ПРБ и др.
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Лимитите за плащания в СЕБРА по отношение на ДИЗ се отделни.

2

Основни задачи при под-функция Управление на бюджета
След одобрение на промените в бюджета: информиране на ВРБ, консолидиране на актуализираните
месечни разпределения на ВРБ и подаване на коригираното месечно разпределение на бюджета към МФ.

2. Обработка на трансакциите
2.1. Възнаграждения
Основни задачи
Месечна информация – нива на работните възнаграждения на служителите, отпуски и отпуски по
болест
Звеното за управление на човешките ресурси изготвя информация за нивата на работните
възнаграждения, отпуските, болничните, извънреден труд и т.н. за времето на отчетния период и я предава
на звеното в МС.
Изчисляване на работните възнаграждения – месечно
Въвеждане на данните, получени от звеното за управление на човешките ресурси относно нивата на
работните възнаграждения и отпуските, отпуските по болест, извънредния труд и т.н. в информационната
система за начисляване и изплащане на възнагражденията, която изчислява възнагражденията и
плащанията. Изисква се предварителен контрол от страна на финансовия контрольор.
Изчисляване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) – на тримесечна
база
Звеното за финансово-счетоводни дейности обобщава информацията за постигнатите икономии от
месечните възнаграждения в рамките на тримесечните прагове за разходи за служителите на РБ. ДВПР се
изработва в съответствие с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Постигнатите резултати се базират на оценка на административните звена или държавните
служители/служителите. Изисква се предварителен контрол от страна на финансовия контрольор.
Възнаграждение по договори за услуги
Възнагражденията, които са част от договори за услуги, се обработват на базата на отчетни документи за
хонорарите и лична декларация за общото ниво на осигурителния доход.
Документи за плащанията
Изготвяне на банково платежно нареждане (за банковите преводи) и разходен касов ордер (за плащанията
в брой).
Извършване на плащането
Гарантиране, че разходите за персонала са в рамките на праговете за разходи за персонала, определени от
Постановлението на МС за изпълнение на годишния държавен бюджет, месечните разпределения на
бюджета и съответните лимити в СЕБРА.
Предаване на платежните нареждания и извършване на плащанията, като се следва правилото за двойния
подпис, което също подлежи на предварителен контрол от страна на финансовия контрольор.
Възнагражденията се изплащат ежемесечно. ДВПР се изплаща в рамките на месеца следващ всяко
отчетно тримесечие.
Отчитане пред държавни институции – месечно
Изготвяне на отчети и предаване на информация към съответните държавни институции: Национален
осигурителен институт, Национален статистически институт, Национална агенция по приходите,
Българска народна банка и др.
Съхраняване и осигуряване на информация
Водене на отчетност и осигуряване на индивидуални официални документи за служителите на РБ във
връзка с възнагражденията и други доходи; начислени данъци и вноски социални осигуровки; социални
осигуровки, общи осигурителни доходи като част от документацията за пенсиониране.

2.2. Участие в процедури за обществени поръчки (ОП)
Основни задачи
Годишен план и график за обществени поръчки
Звеното, отговорно за ОП, в сътрудничество с другите звена от РБ, изработва годишен план и график за
ОП.
Планираните процедури за обществени поръчки се приоритизират в съответствие с годишните
бюджетни прагове.
След одобрение, планът за ОП се публикува в съответствие със законовите изисквания.
Изисква се предварително одобрение от финансовия контрольор.
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Основни задачи
Изработване на тръжна документация и решение за откриване на тръжна процедура
След първоначално одобрение от ръководителя на РБ, отговорното структурно звено изработва
тръжната документация под координацията на звеното, отговорно за ОП в консултация със Звеното за
правни услуги и Звеното за финансово-счетоводни дейности.
Звеното за финансово-счетоводни дейности консултира по отношение на съответствието между
прогнозния и одобрения тръжен бюджет; бюджетните прагове; плана и графика за търга; както и за
очакваните условия и срокове за плащане в договора.
Решението за откриване на тръжна процедура се изработва от отговорното структурно звено под
координацията на звеното отговорно за ОП в консултация със Звеното за правни услуги и Звеното за
финансово-счетоводни дейности.
Приключване на тръжната процедура и подписване на договора.
Договорът се подписва след положително заключение на предварителния контрол, осъществен от
финансовия контрольор.
Първият подпис се полага от ръководителя на РБ (или се делегира), а вторият подпис обикновено се
полага от ръководителя на звеното за финансово-счетоводни дейности или главния счетоводител.
Осчетоводяване на подписания договор.
<засегнато в под-функция ФСД - Счетоводство >
Изпълнение на договора и приемане на доставените на строителство/стоки/услуги.
Извършване на предварителни/междинни/крайни плащания според договора
<засегнато в под-функция ФСД – Плащания и приходи >
Събиране и архивиране на оригиналите на договора, първичните счетоводни документи,
междинните и финални протоколи за изпълнение в звеното за финансово-счетоводни дейности.

2.3. Плащания/приходи
Основни задачи
Предварителен контрол на плащанията
Предварителният контрол на законосъобразността на трансакциите се осъществява от Финансов
контрольор (под директното подчинение на ръководителя на администрацията) или друг назначен
служител. Контролът включва проверки за съответствие на разхода с условията на договора; наличието
на бюджет; правилното изчисление на дължимите суми; наличие на всички необходими документи и
пълната информация; правомощия на лицето, подписало документите за плащане и т.н.
Електронни плащания – ведомствени разходи на РБ
Плащането по договори за доставки/услуги/строителство се осъществява при получаването на:
- Положително заключение по предварителния контрол на Финансовия контрольор4.
- Приемателни протоколи от изпълнението на договора/директни покупки (от звено в РБ, което е
бенефициент или е отговорно за изпълнението на договора)
- Фактури или други необходими първични счетоводни документи.
Звеното за финансово-счетоводни дейности упражнява финансов контрол върху плащанията спрямо
условията по договора/поръчката, както и автоматизиран счетоводен контрол посредством въвеждане на
фактурата/плащането в счетоводството срещу вече осчетоводения ангажимент по договора.
Звеното за финансово-счетоводни дейности издава електронни платежни нареждания.
Плащания в брой - ведомствени разходи на РБ
За извършване на плащания в брой се издават разходни касови ордери. Обикновено тези плащания са
свързани с пари в брой, необходими за изпълнението на задълженията на служителите на РБ – т.нар.
служебни аванси за изпълнение на служебни задължения (за протоколни нужди; за нуждите на служебни
пътувания или други административни нужди). Тези аванси се плащат с разрешението на ръководителя
на РБ или главния счетоводител. Плащането се извършва въз основа на официален вътрешен документ,
одобрен от Звеното за финансово-счетоводни дейности, Финансовия контрольор или официална заповед
за командировка в страната/чужбина. След финализиране на трансакцията, извършените разходи и
авансът се приключват с възстановяване на неизразходваните пари или допълнително плащане до нивото
на реалните допустими разходи.
Документи за плащането – Администрирани разходи, извършени от името на Правителството
Документи за потвърждение на допустимостта и редовността на плащанията, които трябва да бъдат
извършени, се изготвят от специализираната администрация.
На база на потвърждението се издава електронно платежно нареждане/разходен касов ордер.

1.
В някои случаи предварителният контрол на трансакции под определен праг (напр. 1000 лева) се осъществява не от
финансовия контрольор, а от счетоводството.
4
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Основни задачи
Извършване на плащането
Задължителни предпоставки:
Система на двойния подпис. Извършването на плащането не е позволено без наличието на два подписа:
на ръководителя на РБ и на служителя, отговорен за счетоводството (главен счетоводител или
ръководителя на звеното за финансово-счетоводни дейности).
Положителен предварителен контрол.
Безналични плащания. Услугите, свързани с работата с банковите сметки и плащанията на РБ се
осигуряват от Българската народна банка и други банки, както е посочено в съвместните насоки на МФ и
Българската народна банка.
Сметките на бюджетните организации към Българската народна банка са организирани и с тях се оперира
в единна система за събиране, съхраняване, разплащане и отчитане на средствата, наречена „единна
сметка“. Българската народна банка обслужва системата на единна сметка и останалите
сметки и плащания на ПРБ (с някои изключения).
Безналичните плащания от бюджетите на ПРБ или РБ от по-ниските нива се инициират и одобряват през
Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА, където се управляват бюджетните лимити).
Действителните плащания5 се изпълняват в рамките на одобрените лимити, ако в сметката има налични
средства6. Действителните плащания се извършват през системата за електронни плащания – БИСЕРА.
Плащанията за извършват за по-малко от 24 часа.
Плащания в брой. Плащанията в брой се извършват от касиера на РБ на базата на разходен касов ордер.
Приходи
Законността на бюджетния приход се определя от предварителна проверка от страна на финансовия
контрольор и се осъществява след положително заключение. Контролът включва проверка за наличието
на всички изисквани документи; съответствие между приход и условията на договора; правилно
изчисление на сумата, която трябва да бъде получена; законосъобразност.
Банкови плащания. Получените плащания в лева в рамките на бюджета на РБ, които са част от
държавния бюджет, са централизирани в единна сметка, включително с използването на транзитни
сметки.
Плащания в брой. Плащанията в брой се изпълняват при касиера на РБ срещу приходен касов ордер.

3. Счетоводство/отчетност
3.1. Изработване на счетоводна политика
Основни задачи
Изменения в нормативни актове, касаещи счетоводството и насоките на МФ
Звената за финансово-счетоводни дейности и главните счетоводители на ПРБ анализират поправките в
правните актове и насоките на МФ по отношение на счетоводните изисквания и разработват процедурни
наръчници.
Осъвременяване на счетоводната политика и други документи
Внасяне на съответните корекции в счетоводната политика, сметкоплана, политиката за амортизация и
разработване на методически ръководства за РБ от по-ниските нива.
Провеждане на дискусии с РБ от по-ниските нива по отношение на направените промени.

3.2. Записване на трансакциите
Основни задачи
Осчетоводяване на трансакциите, извършени от РБ
Трансакциите (подписване на договори, плащания в брой (записани в касовата книга), електронни
плащания и т.н.), потвърдени от първични счетоводни документи, се записват в електронната счетоводна
система (издават се мемориални ордери и други документи).

1.
ПРБ са включени в Централизираните механизми за социално осигуряване, данъчни и други публични плащания
(включително частите, дължими от служителите). Този механизъм не предвижда трансфери от ПРБ към съответните
приходни държавни администрации.
6
За авансите, използвани от МФ (Национален фонд) за извършване на плащания на ПРБ по проекти на ЕС и други
проекти, се използва сметка 88.00 „Временни фондове и фондове на разположение (нетни)“. Съответните месечни
искания на ПРБ и годишния баланс се представят на МФ. Тези записи, заедно с възстановения кредит по ДДС,
временните безлихвени държавни заеми и т.н., подлежат на последваща обратна операция.
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При използването на превозните средства на РБ, счетоводните документи са следните: (1) ежедневно
попълвана пътна книга/пътен лист (преподписани от служителите, ползвали услугите) и (2) месечен отчет
(за километрите и изразходваното гориво) в зависимост от счетоводството.
Осчетоводяване на получените активи/материални запаси
На базата на приемо-предавателен протокол, протокол за приемане, стокова разписка – съответните
активи/материали се въвеждат в счетоводната система.
Дневно равнение на сметките
Оборотна ведомост
На тримесечие:
- Изработват се оборотни ведомости на ПРБ/ВРБ (включително поети ангажименти за
разходи/задължения за разходи)
- Извършват се приемане и проверки на оборотните ведомости на ВРБ
- Консолидиране и изработване на оборотна ведомост на системата на ВРБ
Съхраняване на счетоводните документи
Според Закона за счетоводството, счетоводните документи се съхраняват от звеното за финансовосчетоводни дейности в рамките на периода, предписан от закона, след което се предават на архива на РБ.

3.3. Инвентаризация
Основни задачи
Инвентаризация на активи и пасиви
Инвентаризация на активи и пасиви се прави обикновено ежегодно (но на не повече от всеки две години).
Идентифициране след документална и физическа проверка на действителните материални активи и
тяхната актуална стойност. Извършва се ликвидация на активи и отписване от счетоводството (ако е
приложимо).
Инвентаризация на краткосрочни активи
Материални запаси
Идентифициране на действителните наличности и актуалната им цена след документална и физическа
проверка (ежегодно). Извършва се ликвидация на активи и отписване от счетоводството (ако е
приложимо).
Средства, налични в брой
Проверката на наличието на материалните активи и средствата в брой се осъществява на всеки два месеца.
Инвентаризация на финансовите активи – вземания и задължения
Инвентаризация на финансовите активи се прави ежегодно.
Счетоводно отразяване на резултатите от инвентаризацията

4. Отчитане
4.1. Бюджетни и финансови отчети
Основни задачи
Месечни отчети на ВРБ (бюджет, сметки за средства от ЕС (СЕС) и други сметки и дейности (ДСД)
ВРБ подготвят своите месечни отчети, включително приходи и разходи, просрочия, трансфери и ги
предават на ПРБ за консолидиране.
Консолидирани месечни отчети на системата на ПРБ (бюджет, СЕС и ДСД)
Консолидиране на отчетите на ВРБ и ПРБ
Електронно подаване на файла към МФ:
- Отчет за касово изпълнение на бюджета на системата на ПРБ по Единната бюджетна
класификация
- Оборотна ведомост (не е задължително)
Тримесечни отчети на ВРБ (бюджет, СЕС и ДСД)
ВРБ подготвят своите тримесечни отчети, включително приходи и разходи, просрочия, трансфери;
оборотна ведомост и баланс; др. и ги предават на ПРБ за консолидиране.
Консолидирани тримесечни отчети на системата на ПРБ (бюджет, СЕС и ДСД)
Консолидиране на отчетите на ВРБ и ПРБ
Качване в Информационната система за управление на Държавно съкровище на МФ и предаване на
хартиен носител към МФ и Сметната палата:
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Основни задачи
- Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК (бюджет; сметки за средствата от ЕС; други
сметки и дейности)
- Оборотна ведомост и баланс (вкл. поети ангажименти за разходи/задължения за разходи)
- Обяснителни бележки и т.н.
Годишен отчет на ВРБ (бюджет, СЕС и ДСД)
ВРБ подготвя своя годишен отчет, включително приходи и разходи, просрочия, трансфери; оборотна
ведомост и баланс; др. и ги предават на ПРБ за консолидиране.
Консолидиран годишен отчет на системата на ПРБ (бюджет, СЕС и ДСД)
Консолидиране на отчетите на ВРБ и ПРБ
Качване на Годишния финансов отчет в Информационната система за управление на Държавно
съкровище на МФ и предаване на хартиен носител към МФ и Сметната палата:
- Отчет за касово изпълнение на бюджета по ЕБК (бюджет; сметки за средствата от ЕС; други
сметки и дейности)
- Оборотна ведомост и баланс (включително поети ангажименти за разходи/задължения за разходи)
- Обяснителни бележки и т.н.
Доклад и препоръки на Сметната палата
СП изготвя одитен доклад и а одитно мнение за Годишните финансови отчети на РБ.
РБ получават препоръки и пристъпват към техния анализ и изпълнение.

4.2. Отчитане на програмния бюджет
Основни задачи
Тримесечни отчети на ВРБ (програмен формат на бюджетa)
Изготвяне на доклад и отчет на ВРБ (звено за финансово-счетоводни дейности – под-звено Счетоводство
в сътрудничество със специализираната администрация)
Консолидирани тримесечни отчети на ПРБ (програмен формат на бюджетa)
Изготвяне на доклад и отчет на ПРБ (звено за финансово-счетоводни дейности – под-звено Счетоводство
в сътрудничество със специализираната администрация)
Консолидиране на докладите и отчетите на ВРБ и ПРБ (звено за финансово-счетоводни дейности – подзвено Бюджет)
ПРБ представят на МФ доклад за разходите по бюджетни програми7.
Годишен доклад на ВРБ (програмен формат на бюджетa)
Изготвяне на доклад и отчет на ВРБ (звено за финансово-счетоводни дейности – под-звено Счетоводство
в сътрудничество със специализираната администрация)
Консолидиран годишен доклад на ПРБ (програмен формат на бюджетa)
Консолидиране на докладите и отчетите на ВРБ и ПРБ (на базата на информация от звеното за ФУ и
другите дирекции на общата и специализирана администрация на ПРБ и ФУ на ВРБ)
Подробен доклад за изпълнението на програмните бюджети на ПРБ към МФ, Парламента и Сметната
палата8:
- Анализ на изпълнението – текущи стойности на индикаторите
- Прогноза Рискови фактори
Докладът се базира на информация от ПРБ и ВРБ. Информацията се събира от дирекциите от общата и
специализирана администрация – анализ на одобрените политики и програми и степента на постигане на
съответните индикатори за резултати.

4.3. Други отчети, анализи, процедури за одобрение
Основни задачи
Годишен доклад за функционирането на системите за финансово управление и контрол
Функциониране, адекватност, ефикасност и ефективност на финансовите системи и системите за контрол
на ПРБ (и ВРБ) – спрямо Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Регулярно наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета и предложения за корективни
действия
Извънредни отчети

1.
На базата на документ за разпределение, попълнен за всяка трансакция приход/разход.
Сметната палата извършва финансов одит на годишните финансови отчети на ПРБ и извънредно за ВРБ (единствено,
ако те управляват самостоятелни бюджети по силата на специални закони).
7
8
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Изработване на извънредни отчети и събиране и анализ на данни на базата на заявка от страна на
ръководителя на администрацията, главния секретар и директори на дирекции.
Изработване на финансови обосновки за правни актове на ПРБ и одобрение на финансови
обосновки за правни предложения на други ПРБ.
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