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Увод 
 
Българската народна банка (БНБ) играе съществена роля при реали-

зацията на бюджетния процес в страната. Тази роля се изпълнява с помощ-
та на търговските банки, които участват активно при акумулиране на раз-
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личните видове бюджетни приходи. Това не изчерпва участието на звената 
на банковата система в осъществяването на бюджетния процес. Банките 
съдействат активно и в практическата реализация на разходната страна на 
бюджета. 

Счетоводната характеристика на двата основни отчетни обекта на 
бюджетния процес (приходи и разходи), следвайки логиката на индивиду-
алните сметкопланове на банките, трябва да се извършва в последовател-
ност – първо разходи и след това приходи. Тази логическа последовател-
ност се следва и от автори на изследвания по финанси, като проф. Методи 
Христов. 

Последователността на реализацията на бюджетния процес е обратна 
на тази на сметкоплана. В бюджетния процес първо трябва да се акумули-
рат бюджетни постъпления и след това да се финансират различните видо-
ве разходи. Тази последователност е в съответствие и с основното банково 
правило: първо в банката трябва да постъпят парични средства и след това 
да се теглят. Тя е следвана и в това изследване на двата основни отчетни 
обекта (приходи и разходи). Обектът на изследване е дейността на БНБ и 
търговските банки, свързана с касовото изпълнение на държавния бюджет, 
a предметът – изясняване същността на постъпленията и плащанията за 
сметка на бюджета в банките като обекти на счетоводно отчитане. 

Основната цел на научната статия е да се анализира и изясни същ-
ността на постъпленията и плащанията, свързани с държавния бюджет като 
обекти на счетоводно отчитане в БНБ и търговските банки. Дефинираната 
цел предполага изпълнението на следните изследователски задачи: 

1. Характеризиране на технологията на процеса по касовото изпъл-
нение на държавния бюджет в БНБ и търговските банки. 

2. Характеризиране същността на бюджетните приходи и разходи от 
гледна точка на звената. 

3. Изследване ролята на бюджетните приходи и бюджетните разходи 

като обекти на счетоводно отчитане в банките. 
4. Предлагане на възможности за усъвършенстване на счетоводно-

отчетния процес, свързан с приходите и разходите на държавния 
бюджет в банките. 

 

 

1. Приходите на държавния бюджет като обект на отчитане 
     в БНБ и търговските банки 
 

Бюджетните приходи са първичният основен отчетен обект, който 
възниква в банковото счетоводно пространство. Източниците на тези при-
ходи са юридически и физически лица, които са ситуирани, работят и жи-
веят на територията на цялата страна. Управленските органи в бюджетната 
система трябва да създадат благоприятни условия за бързо, безпрепятстве-
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но и без допълнителни усилия от страна на вносителите акумулиране на 
бюджетните приходи. Основните субекти за практическата реализация на 
приходния бюджетен процес са Националната агенция по приходите, БНБ 
и търговските банки. Акумулирането на бюджетните приходи ангажира в 
много по-голяма степен посочените субекти в сравнение с техния ангажи-
мент по реализацията на разходната страна на бюджетния процес. 

„Приходи са парични постъпления за съответната бюджетна година 
от данъци, осигурителни вноски, други вноски, такси, глоби, санкции и 
неустойки, конфискувани активи, лихви, дивиденти и други доходи от фи-
нансови активи, както и всички други парични нетни постъпления на бю-
джетни организации, които произтичат от реализация и използване на не-
финансови активи и предоставяне на услуги“ (Закон за публичните 
финанси, 2013). Според Румяна Лилова понятието „бюджетни приходи“ 
може да се определи по следния начин: „Приходите в бюджета са парични 
средства, постъпващи по безвъзмезден начин в съответствие със законода-
телството на страната в разпореждане на органите на държавна власт с цел 
решаване на задачи от публичен характер, които осигуряват предпоставки 
за реализиране на фундаментални държавни функции“ (Лилова, Радулова, 
& Стефанов, 2016). 

„Същността на приходите на държавата може да се разглежда от раз-
лични гледни точки, т.е. от икономическа, парична и юридическа“ (Хри-

стов, 2013). От икономическа гледна точка това е форма на разпределение 
и преразпределение на доходи. От парична гледна точка приходите на 
държавата са израз на входящи парични потоци. Третият аспект за опреде-
ляне същността на държавните приходи (юридическия) допълва предход-
ното определение с това, че движението на пари се основава на действащи 
закони, наредби, правилници и други нормативни документи, свързани с 
действащи закони. Това определение на понятието „държавни приходи“ е 
много по-близко до неговата същност. 

Поради обстоятелството, че изследването на „бюджетните приходи“ 
се извършва от гледна точка на банките като субект, който участва в бю-
джетния процес, определението на разглежданото понятие може да се син-
тезира по следния начин: Това са безвъзмездни парични постъпления в 
полза на държавата, предназначени за финансиране на нейни функции. 

От специализираната литература са познати множество класифика-
ции на бюджетните приходи, които обогатяват тяхната същностна харак-
теристика. Широко разпространена класификация във финансовата лите-
ратура е: 

- данъчни приходи; 
- неданъчни приходи; 
- безвъзмездни – помощи и дарения (Лилова, Радулова, & Стефанов, 

2016). 
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 За целите на счетоводната характеристика на бюджетните приходи 
от много важно значение е следното тяхно групиране: 

- разпределяеми приходи; 
- преотстъпени приходи; 
- неразпределяеми (преки) приходи (Захариев, 2006). 
Държавата, държавните органи, общините и бюджетните организа-

ции са основните бюджетни субекти в бюджетната система на РБългария. 
Понятията „бюджетни приходи“ и „бюджетни разходи“ дотук са използва-
ни само от гледна точка на тези субекти. В бюджетния процес активно 
участие имат и звената на банковата система. В тези банкови звена се осъ-
ществява счетоводното отчитане на част от бюджетния процес. За банко-
вите отчетно-обособени звена постъпващите парични средства от данъчно-

задължените лица не могат да се класифицират като приход (Концептуал-
ната рамка за финансово отчитане oпределя прихода като „увеличаване на 
активите или намаляване на пасивите, което води в резултат до увеличава-
не на собствения капитал, различно от такова, отнасящо се до вноски от 
страна на притежателите на претенции към собствения капитал“ (Божков, 
2019)). Това са парични постъпления по сметка на банков клиент. Като та-
кива те са част от пасивните банкови операции и по-точно са операции по 
привличането на чужд паричен капитал. Отъждествяването на постъпва-
щите в банката парични средства за сметка на държавния бюджет с прихо-
ди дава основание на банковите счетоводители да характеризират този от-
четен обект със сметки от раздел 7 Приходи. Сметките от този раздел са 
предназначени само за счетоводно отчитане на приходите на отчетно-

обособеното звено, което осъществява счетоводно-отчетния процес.  Из-
ползването на сметки от раздел 7 за счетоводно отчитане на приходите на 
държавния бюджет в банките води до смесване на приходите на банковите 
отчетно-обособени звена с бюджетните приходи, които по своя характер са 
чужд приход. Правилната счетоводна характеристика на паричните пос-
тъпления в банковите звена за сметка на бюджетни субекти, е те да се въз-
приемат като пасивна банкова операция, чрез която се увеличава размерът 

на привлечения банков капитал и тяхното счетоводно отчитане да се из-
вършва чрез сметка от раздел 1 Сметки за капитали на Примерния банков 
сметкоплан. При едно такова отношение към отчетния обект „бюджетен 
приход“ осъществяваният отчетен процес в банковите звена е в пълно съ-
ответствие с характеристиката на използваните счетоводни сметки и ха-
рактера на стопанските операции. 

Внасянето на парични средства в звена на банковата система от юри-
дически и физически лица в полза на бюджетни субекти е операция по ка-
совото изпълнение на приходната страна на държавния бюджет. Водещ 
бюджетен субект и главен изпълнител на държавния бюджет е Министерс-
твото на финансите. Банковото обслужване на това министерство се из-
вършва от ЦУ на БНБ. Поради това, че вносителите на приходите по дър-
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жавния бюджет са от цялата страна, то се налага чрез прякото участие на 
множество банкови звена, които приемат паричните вноски за сметка на 
бюджета, да централизират тези постъпления в ЦУ на БНБ, след което тази 
банка да уведоми главния изпълнител с този бюджет – Министерството на 
финансите. От този момент бюджетният субект разполага с акумулирания 
паричен ресурс и може да финансира различните видове разходи. Тази ор-
ганизация на бюджетния процес по акумулирането на парични постъпле-
ния в полза на държавния бюджет на практика се осъществява посредст-
вом множество конкретни стопански операции, които възникват в различ-
ни банкови звена и получават конкретна счетоводна характеристика чрез 
способите на счетоводните сметки и двойното записване.  

В бюджетната терминология е въведено понятието „касово изпълне-
ние на бюджета“, което се свързва с реализацията на бюджетния процес в 
банката. Въпреки че в случая не става въпрос за конкретна касова опера-
ция, то поради обстоятелството, че банката се възприема като своеобразна 
каса на държавния бюджет, този етап от реализацията на бюджетния про-
цес е получил това наименование. 

Акумулирането на приходите в полза на държавния бюджет се осъ-
ществява през цялата година от вносители, които работят и живеят на те-
риторията на цялата страна. Важен момент при реализиране на ежедневни-
те взаимоотношения между платците на държавните приходи и държавата, 
като бюджетен субект, получател на паричните средства, е определянето 
на конкретния размер на всяко плащане. Този размер може да бъде опре-
делян както от бюджетния субект, получател на тези парични средства, та-
ка и от техния платец. Действащите данъчни закони са в основата на опре-
делянето на конкретната сума на плащане. Когато тази сума е определена 
от данъчно-задълженото лице или от посредник между него и бюджетния 
субект, тя подлежи на последващ контрол от специализирани контролни 
органи. Тук трябва да се отбележи обстоятелството, че всяко плащане на 
задължение към държавата възниква по инициатива на платеца. Тази ини-
циатива се обуславя от нормите на данъчното законодателство и от волята 
на самия платец. 

Ако се сравнят приходите на държавата с приходите на дадена об-
щина, не е трудно да се направи изводът, че първата група приходи са в 
много по-голям обем и по-голямо разнообразие. Този обем и разнообразие 
са регламентирани в действащите законодателни норми, уреждащи взаи-
моотношенията между данъчно-задължените лица в страната и бюджетни-
те субекти, получатели на тези парични плащания. 

Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от Закона за публичните фи-
нанси „Министърът на финансите утвърждава единна бюджетна класифи-
кация от унифицирани кодове за основните показатели и техните съставни 
елементи, групирани по определени признаци“ (Закон за публичните 
финанси, 2013). Посочената класификация представлява диференцирана 
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структура на бюджетните приходи и разходи, които се отчитат на касова 
основа (Единна бюджетна класификация за 2019 г., 2019). 

Чрез посочените параграфи и подпараграфи се извършва аналитич-
ното отчитане на различните видове приходи на държавата. Тази детайли-
зация на отчетния обект „приходи“ спомага за по-доброто му познаване, 
по-доброто му управление и за анализ на структурата на държавните при-
ходи. Този отчетен обект е от изключително важно значение за бюджетна-
та система на РБългария. Всичко това обуславя необходимостта от осъ-
ществяване на аналитично счетоводно отчитане на приходите, които пос-
тъпват в полза на държавата. На база на създавания аналитичен отчетен 
продукт управляващите органи в бюджетните субекти ще могат да вземат 
много по-добри управленски решения, които ще са от полза за цялата бю-
джетна система. 

Бюджетните приходи на държавата като отчетен обект подлежат на 
счетоводно-информационна характеристика освен в бюджетните субекти, 
и в звената на банковата система. Банките участват активно в реализацията 
на бюджетния процес в двете му части – приходна и разходна. Участието 
на банките в изпълнението на приходната част на държавния бюджет е по-

голямо и по-отговорно. По отношение на този отчетен обект функциите на 
бюджетните субекти са ограничени. Това ограничение би следвало да се 
компенсира от третия участник в реализацията на този процес. Поради то-
ва че в звената на банковата система се акумулират абсолютно всички бю-
джетни приходи, то би следвало тези отчетни субекти да са в състояние да 
извършват ефективен отчетен процес по отношение на този обект на сче-
товодна характеристика. Процесът на счетоводно отчитане във всеки отче-
тен субект се осъществява преди всичко от гледна точка интересите на от-
четно-обособеното звено. 

Когато обосноваваме интересите на банките към акумулирания пари-
чен ресурс по банкова сметка на държавата, трябва вниманието ни да се ори-
ентира преди всичко към участието на този паричен ресурс във формирането 
на привлечения банков капитал. Формирането на капиталовата база на всяка 
банка е първостепенен нейн интерес. От нея зависи обема на последващите 
банкови операции и обема на получаваните приходи от тези операции. 

Изхождайки от банковия интерес към бюджетния паричен ресурс то 
е много трудно да се открие разлика между него и постъпващия паричен 
ресурс от други източници – небюджетни юридически и физически лица. 
Всички тези източници формират привлечения банков капитал. По отно-
шение на този отчетен обект на банката е потребна информация за всеки 
вносител на паричните средства и за срока на престояването им в банката. 
Паричните средства могат да се класифицират по вид само по копюрен 
строеж. Тази класификация има значение само за наличното парично об-
ращение. За привлечения банков капитал тя е без някакво значение. Всич-
ко това обуславя извода, че от интерес за банката постъпващите парични 
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ресурси в полза на субекти от бюджетната система на държавата трябва 
счетоводно да се характеризират само по отношение на техния размер и 
конкретния субект, в полза на когото са внесени. Бюджетният паричен ре-
сурс, постъпващ в банката, престоява сравнително кратко време под фор-
мата на привлечен банков капитал. Това не изисква детайлизация по срок 
на престояване в банковото звено. 

При счетоводното отчитане на постъпващия паричен ресурс в полза 
на държавата възниква потребност от информация за характеризиране на 
отчетния обект „бюджетни приходи“ в бюджетния субект – Министерст-
вото на финансите. По принцип аналитичното счетоводно отчитане се из-
вършва на основание първични счетоводни документи, при внасяне на па-
рични средства в полза на държавата. 

Приходите в полза на бюджета на държавата постъпват в звена на 
БНБ и търговските банки по следните начини: 

- чрез представяне на преводни нареждания за плащане към бюдже-
та от предприятия – данъкоплатци и физически лица; 

- в брой на касите на банките или чрез касовите служби на терито-
риалните служби на НАП; 

- чрез преводни операции за получени електронни съобщения от 
други търговски банки; 

- чрез преводни операции за приходи, предоставени под формата на 
субсидии или временни безлихвени заеми (Меразчиев, Ималова, & Вечев, 
Банково посредничество: Счетоводни аспекти: Уч. пособ. за дист. обуч., 
2012). 

Документалната обоснованост на посочените операции е организи-
рана от БНБ с нарочно издадено за целта указание  (Указание за съставяне 
на платежни документи към Наредба №3 на БНБ, 2016). 

Получаваният паричен ресурс в полза на държавата във всяка банка е 
съпроводен и с конкретен платежен документ, в който задължително се 
посочват видът на бюджетния приход, неговият код и подкод. Тази ин-
формация е много важна за аналитичното отчитане на този отчетен обект. 
Тъй като първичният платежен документ не съпровожда паричните средс-
тва до Министерството на финансите, то тази информация трябва да се 
осигури от банковите звена, където са постъпили първичните платежни 
документи. Всичко това обуславя потребността от аналитично счетоводно 
отчитане на бюджетните приходи в банковите звена, където започва отчет-
ният процес на касовия приход по държавния бюджет. Като вторичен ин-
формационен продукт тази информация трябва да се сводира в цялата бан-
кова система и в този обобщен вид да се предостави на Министерството на 
финансите, където потребността от такава аналитична отчетна информация 
е безспорна. Или изводът в случая е, че банковите отчетно-обособени зве-
на трябва да осъществяват аналитичен отчетен процес по отношение на 
видовете бюджетни приходи единствено от гледна точка интересите на 
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Министерството на финансите, което министерство е най-важният субект в 
бюджетната система в държавата. За банките това аналитично отчитане 
няма никакво значение. 

Касовата реализация на бюджетните приходи в полза на държавния 
бюджет изисква не само сводиране на информация за постъпилите видове 
приходи, но и акумулиране на всички бюджетни приходи на едно място в 
бюджетния субект, който се разпорежда с тези бюджетни средства. Пре-
водната система на банките притежава качеството, сравнително бързо да 
прехвърля от едно място на друго внасяни парични средства. Тъй като бю-
джетният паричен ресурс постъпва в множество банкови звена, то той се 
обобщава и акумулира в ЦУ на БНБ, където използването му от бюджет-
ния субект (Министерство на финансите) става възможно и в съответствие 
с приетите параметри на гласувания Закон за бюджета за текущата бю-
джетна година от Народното събрание. 

 

 

2. Разходите на държавния бюджет като отчетен обект в банките 
 

Бюджетните разходи са вторият основен отчетен обект в бюджетния 
процес. От него зависи осъществяването на всички функции и задачи от 
бюджетните субекти. Финансирането на държавните бюджетни разходи е в 
пряка зависимост от обема на постъпилите бюджетни приходи, които мо-
гат да се определят като първичен бюджетен отчетен обект. И макар бю-
джетните разходи да са в качеството на вторичен отчетен обект, то тяхното 
значение за бюджетния процес не е по-малко от това на бюджетните при-
ходи. Нещо повече, от тях в много голяма степен зависи качеството на 
предоставената бюджетна услуга. 

 „Разходната система е съвкупност от направления и елементи за фи-
нансово обезпечаване на държавните функции, чрез които се осъществява 
преразпределението на националния доход в съответствие с целите и зада-
чите на стопанското развитие“ (Лилова, Радулова, & Стефанов, 2016). 
„Същността на разходите на държавата може да се разглежда от различни 
гледни точки: икономическа, парична и юридическа“ (Христов, 2013). Във 
финансовата литература са познати множество класификации на държав-
ните разходи. По функционално предназначение „… разходите са за: 

- управление; 
- отбрана и сигурност; 
- обслужване на държавния дълг; 
- социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане; 
- образование; 
- здравеопазване; 
- стопанска дейност“ (Христов, 2013). 
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Изброените видове разходи очертават основните функции на държа-
вата, които тя осъществява под формата на обществени блага без заплаща-
не от потребителите. 

При реализиране на бюджетния процес в страната е налице опреде-
лена степен на риск. Веднага трябва да се отбележи, че степента на риск 
при бюджетните разходи е много по-висока от риска при бюджетните при-
ходи. При приходите на държавата най-същественият риск е от непогася-
ване на съществуващо задължение. Това може да се случи по различни 
причини. Малко от тези случаи могат да се класифицират като злоупотре-
ба. При бюджетните разходи съществуват много повече възможности за 
злоупотреби, което не е необходимо да се обосновава. Това предполага и 
изграждането на множество системи за контрол, чрез които да се пресичат 
възможностите за злоупотреби и да се възстановяват загуби от тях. 

Най-общо контролът в бюджетната система може да бъде групиран 
на вътрешен и външен. В зависимост от тази класификация са познати два 
вида контролни органи: вътрешни и външни. Висш орган за външен фи-
нансов контрол в страната е Сметната палата. Необходимостта от създава-
нето на такъв контролен финансов орган е намерила решение в Конститу-
цията на Княжество България, приета от Търновското учредително народ-
но събрание на 16 април 1879 г. Първият закон за Върховна сметна палата 
е приет на 14 декември 1880 г. и е утвърден с Указ №746 от 17 декември 
1880 г. на Княз Александър Батенберг и обнародван в Държавен вестник, 
бр. 94 от 21 декември 1880 г. Тази Върховна сметна палата е функциони-
рала до 1947 г., а областните сметни палати до средата на 1948 г., след кое-
то са закрити (Николов, 2019). 

С началото на демократичните промени у нас през 1990 г. се постави 
въпросът за възстановяване на независимия външен контрол на бюджета. 
Такъв контрол не се приемаше еднозначно от тогавашните законотворци в 
Народното събрание, затова приемането на новата нормативна уредба за 
Сметната палата се проточи твърде дълго време. Практически възстановя-
ването на Сметната палата у нас завърши с Указ №232 на Президента на 
страната за обнародване на приетия от 37-то Народно събрание Закон за 
Сметната палата в Държавен вестник бр. 71 от 11.08.1995 г. С този законо-
дателен акт дейността на този външен контролен орган на бюджетната 
система не започна веднага. Необходимо беше още технологично време за 
избор на председател и членове на Сметната палата (10 члена) и приемане 
на Наредба за приложение на Закона за Сметната палата. Повече от 20 го-
дини този орган се опитва да заеме своето достойно място в бюджетната 
система на РБългария. 

Наред с този контролен орган в бюджетната система на страната 
функционират и други органи с контролни функции спрямо процесите, 
осъществявани в държавата. Особено значение в случая трябва да се отда-
де на изградените органи за вътрешен контрол във всеки един бюджетен 
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субект. Основната задача на тези контролни органи е да извършват ефек-
тивен предварителен контрол върху бюджетните разходи в държавата.  
Целта на този контрол е, по отношение на всеки бюджетен разход да се 
прецени неговата законосъобразност и целесъобразност. Тъй като началото 
на всеки бюджетен разход се поставя с неговата касова реализация, то вся-
ко конкретно проявление на касов бюджетен разход (плащане на парични 
средства от акумулирания бюджетен ресурс в ЦУ на БНБ) трябва да се 
предхожда от реализирани контролни процедури. Това се отразява поло-
жително върху разходната страна на държавния бюджет. 

Освен предварителен контрол върху разходите на държавата трябва 
да се осъществява и ефективен текущ и последващ контрол. Всичко това 
поставя бюджетните разходи постоянно пред погледа на контролните ор-
гани в бюджетната система и на ръководителите във всяко едно бюджетно 
звено. Този много по-голям интерес към бюджетните разходи като отчетен 
обект при касовата реализация на бюджетния процес е в полза на цялата 
бюджетна система и на държавата като цяло. 

Понятието касов бюджетен разход възниква в момента на изплащане 
на парични средства от банковата сметка на държавата, по която са акуму-
лирани внесени парични средства от данъчно-задължени лица и други бан-
кови клиенти. Всяко плащане от тази сметка (записване по нейния дебит) е 
разходна бюджетна касова операция. Преди да възникне операцията за 
плащане от банковата сметка на държавата, е необходимо, разпоредителят 
със средства по тази сметка (министър на финансите) да е убеден, че пла-
щането е законосъобразно и целесъобразно Тази убеденост се демонстрира 
с подпис върху платежния документ, с който се нарежда плащането от 
банковата сметка на държавата. Това е основният начин на осъществяване 
на касовите разходи на държавата. В бюджетната практика е познат и вто-
ри начин за касова реализация на разходната бюджетна операция, чрез т. 
нар. бюджетен кредит. Това понятие няма нищо общо с понятието „заем“. 
По своята същност то представлява предоставяне на право от по-висок 
разпоредител със средства по бюджета за извършване на плащане от бан-
ковата сметка на държавния бюджет на по-нискостоящ такъв разпоредител 
с бюджетни средства. Това е възможно, при условие че тези разходи са 
предвидени в Закона за държавния бюджет за текущата бюджетна година. 
Плащането по открит бюджетен кредит се осъществява при наличие на 
авоар по банковата сметка на държавата в ЦУ на БНБ. Ако липсва доста-
тъчен авоар по тази сметка, то плащането от нея ще бъде отложено във 
времето, докато сумата по нейния кредит е в размер, по-голям от сумата на 
индексираното плащане. Зависимостта на осъществяването на бюджетната 
касова реализация от настъпила преди нея от аналогична касова приходна 
бюджетна операция е задължително условие за извършване на бюджетния 
касов разход. Всичко това поставя осъществяването на разходната бю-
джетна касова операция от други фактори и условия, съпътстваща бю-
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джетния процес. Тук ще спомена само за осъществяването на един друг 
начин за реализирането на разходната страна на държавния бюджет. В 
предходни години ЦУ на БНБ изплащаше разходи за сметка на бюджета на 
държавата, при условие че те са предвидени в Закона за държавния бюджет 
за текущата бюджетна година без да се съобразява със сумата на постъпи-
лите бюджетни приходи до момента. Тази практика е история и сега бю-
джетната разходна касова операция е в пряка зависимост от осъществената 
до момента бюджетна приходна касова операция. По този начин и реали-
зацията на приходната бюджетна операция е постоянно на вниманието на 
бюджетните субекти, които са разпоредители със средства по държавния 
бюджет. С това се постига по-голяма ангажираност на бюджетните субек-
ти в процеса на реализация на държавния бюджет. Повишаването степента 
на ангажираност на бюджетните субекти в практическата реализация на 
бюджетния процес е правилният път, по който се върви в страната. И той 
трябва да се развива и усъвършенства.  

В звената на банковата система трябва да бъде създавана счетоводна 
информация и за различните видове разходи. Детайлизацията на отчетния 
обект „бюджетни разходи“ с оглед по-пълното му информационно харак-
теризиране следва да се извършва в две направления: на касовите бюджет-
ни разходи и на фактическите бюджетни разходи. Единната бюджетна кла-
сификация дава основание за извършване на детайлизирана информацион-
на характеристика на бюджетните разходи в двете направления. Регламен-
тираната класификация на бюджетните разходи в раздел втори по иконо-
мически тип е основание за класифициране на фактическите разходи в бю-
джетната система. Тук става въпрос за дейността на бюджетните субекти, 
където разходите се отчитат на начислена основа. 

В банковата система бюджетният процес се реализира преди всичко 
на касова основа. И тъй като в това изследване обект на анализ е касовото 
изпълнение на държавния бюджет, то детайлизацията трябва да бъде насо-
чена само към касовите бюджетни разходи. Единната бюджетна класифи-
кация за 2019 г. дава възможност, бюджетните разходи да се групират по 
функции, групи и дейности и втори път по бюджетни организации. В тези 
две направления е структурирана разходната страна на държавния бюджет 
в приемания от Народното събрание всяка година Закон за държавния бю-
джет за бюджетната година. Изпълнението на държавния бюджет задъл-
жително трябва да се осъществява в същите аналитични разрези, в които е 
извършено и предвиждането на основните показатели в Закона за бюджета, 
гласуван от Народното събрание. 

В раздел шести на Единната бюджетна класификация за 2019 г. са 

регламентирани групите разходи по функции, групи и дейности. В тази 
класификация са предвидени осем функции за класифициране на бюджет-
ните разходи. Те са следните: 

I. Функция Общи държавни служби 
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II. Функция Отбрана и сигурност 

III. Функция Образование 

IV. Функция Здравеопазване 

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

VI. Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда 

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

VIII. Функция Икономически дейности и услуги (Единна бюджетна 
класификация за 2019 г., 2019) 

Във всяка една от изброените осем функции са предвидени по ня-
колко групи разходи, а всяка група е детайлизирана по видове дейности 

(Единна бюджетна класификация за 2019 г., 2019). Аналитичната счето-
водна информация на бюджетните разходи на държавата е потребна преди 
всичко на управленските органи в бюджетните субекти (такъв субект е 
Министерството на финансите). Тъй като касовият разход по държавния 
бюджет възниква в банково звено, когато се осъществява банковата пла-
тежна операция, то детайлизирана информация в различни разрези на бю-
джетните разходи възниква в това отчетно банково звено. Информацион-
ният интерес на банката за характеризиране на този отчетен обект е огра-
ничен и това ограничение се определя от интереса към привлечения банков 
капитал. Касовият бюджетен разход като банкова операция представлява 
намаляване размера на привлечения банков капитал чрез плащане от бан-
ковата сметка на държавата. Или детайлизираната отчетна информация за 
видовете бюджетни разходи на държавата е потребна само за управленския 
бюджетен субект, който управлява бюджетния процес в страната и задъл-
жително трябва да изготви отчет за изпълнението на годишния Закон за 
държавния бюджет за изминалата бюджетна година. Това аналитично от-
читане, което в най-голяма степен се осъществява в ЦУ на БНБ, където се 
води банковата сметка на държавата, след обобщаването му в ежедневен 
отчет за разходите по държавния бюджет, се представя на Министерството 
на финансите. Това е бюджетният субект, който взема всички управленски 
решения по отношение на държавния бюджет. 

По отношение вторият основен отчетен обект – бюджетните разходи, 
ангажиментите на участващите банки в процеса по касовото изпълнение на 
държавния бюджет са много по-големи от тези при акумулирането на бю-
джетните приходи. Тук става въпрос преди всичко за ангажимент на ЦУ на 
БНБ. В този банков субект чрез преводни банкови операции от множество 
звена от системата на търговските банки се обобщават постъпилите парич-
ни средства по една банкова сметка на държавата, разпоредител с които е 
Министерството на финансите. При плащане от тази сметка възниква ка-
совият разход по държавния бюджет. Въпреки че всяко плащане от бю-
джетната банкова сметка на държавата се извършва след преминаване през 
редица контролни процедури, реализирани в бюджетната система, то и в 
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банката преди плащането трябва да се премине през контролна процедура 
основно върху основанието за извършване на конкретното плащане. Този 
контрол на банката, макар и формален по своя характер, е част от банкови-
те правила за осъществяване на разнообразната банкова дейност. 

Взаимоотношенията на субекти от бюджетната система със звена на 
банковата система по повод касовата реализация на разходната страна на 
държавния бюджет са от типа на взаимоотношенията между банков клиент 
юридическо лице и звено на банковата система. В конкретен план става 
въпрос за възникване на банкова операция за плащане от открита банкова 
сметка за банков клиент. За да настъпи това плащане, е необходимо, първо 
да е налице достатъчен авоар по сметката на банковия клиент и да е полу-
чено съгласие от банковия клиент, титуляр по тази сметка. Банковото обс-
лужване на бюджетни субекти и особено на тези като финансиращи бю-
джетни субекти (Министерството на финансите и общините) изисква по-

голямо внимание от страна на обслужващото банково звено. 
Съвременната практика както на банките, така и на бюджетните субекти 

налага осъществяването на дейността им в условията на свободния пазар. Това 
предполага, че при възникване на всяка взаимна услуга между двата субекта, 
трябва да е налице и парично взаимоотношение. Дълго време банковото обс-
лужване на бюджетните субекти се извършваше без заплащане. Дори и в акту-
алните нормативни актове има регламенти за безплатно банково обслужване 
на бюджетни банкови субекти. В чл. 151, ал. 3 на Закона за публичните финан-
си е записано: „Банките обслужват сметките и плащанията на бюджетните ор-
ганизации безплатно,…“ (Закон за публичните финанси, 2013). И тук е налице 
парадокс. Държавата чрез своя законодателен орган (Народното събрание) оп-
ределя банките, които са изградени на акционерен принцип (изключение пра-
ви само БНБ) да извършват дейност без заплащане. Това в никакъв случай не е 
в унисон с принципите на пазарните взаимоотношения. Всичко това е доста-
тъчно основание да се изведе на преден план мнението, че взаимоотношенията 
на банките с всички бюджетни субекти, в т.ч. и с финансиращи такива банкови 
клиенти (Министерството на финансите и общините), трябва да бъдат поста-
вени в условията на пазарни взаимоотношения. Стойността на банковата услу-
га по обслужването на финансиращите бюджетни субекти трябва да бъде оп-
ределена по взаимна договореност между банковия и бюджетния субект. Кон-
кретната цена при тези взаимоотношения зависи преди всичко от търсенето и 
предлагането. В случая тази цена ще бъде по-висока от тази, която се прилага 
при банковото обслужване на небюджетни юридически субекти. Заплащането 
на банковата услуга от финансиращите бюджетни субекти (Министерството 
на финансите и общините) ще увеличи обема на бюджетните разходи по дър-
жавния и общинските бюджети. При всички случаи това увеличение на бю-
джетните разходи ще бъде в много по-малък размер от икономическите такива 
разходи при самостоятелно извършване само на дейността за аналитичното 
отчитане на бюджетните приходи и разходи. 
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Заключение 
 

На база осъществения анализ на приходите и разходите на държав-
ния бюджет при тяхната касова реализация в звената на банковата система 
могат да се направят следните основни изводи: 

1. БНБ е основният и най-важен банков субект при касовата реализа-
ция на приходната и разходната част на държавния бюджет. ЦУ на БНБ е в 
състояние във всеки момент да предостави информация за касовото изпъл-
нение на приходната част на държавния бюджет, както и за неговата пери-
одична реализация (месец, тримесечие и година). 

2. В касовото изпълнение на приходите по държавния бюджет актив-
но участват и множество звена на търговски банки. 

3. Счетоводно-информационният интерес на банките, които осъщес-
твяват касовата реализация на приходите по държавния бюджет, се опре-
деля единствено от гледна точка на привлечения банков капитал.  

4. За разлика от привлечения банков капитал от небюджетни източ-
ници – юридически и физически лица, бюджетния паричен ресурс трябва 
да се отчита и по видове бюджетни приходи, която аналитична отчетна 
информация е потребна на бюджетния субект – Министерството на финан-
сите.  

5. При касовото изпълнение на приходите по държавния бюджет в 
банките възникват ежедневни преводни банкови операции, чрез които се 
извършва обобщаване и акумулиране на бюджетните приходи в ЦУ на 
БНБ.  

6. За банките този отчетен обект не е приход, което означава, че сче-
товодното му отчитане не може да се извършва чрез сметки от раздел 7 
Приходи на сметкоплана. За банковите отчетно-обособени звена този отче-
тен обект представлява внесени парични средства от различни банкови 
клиенти, с което се увеличава размера на привлечения банков капитал. 

7. Същността на касовия разход на държавния бюджет не следва да 
се отъждествява с понятието „разход“ от гледна точка интереса на банката. 
За банковото отчетно-обособено звено възникването на касовия бюджетен 
разход е операция по плащане на суми от сметка на банков клиент, която 
по същество е намаляване на привлечения банков капитал. Всяко конкрет-
но извършване на банкова операция по изплащане на суми от единната 
банкова сметка на държавата в ЦУ на БНБ се предхожда от множество 
контролни процедури по отношение на законосъобразност и целесъобраз-
ност на бюджетния разход. 

8. Взаимоотношенията между банките и финансиращите бюджетни 
субекти по повод осъществяването на разходната бюджетна касова опера-
ция трябва да се поставят в условията на пазарните взаимоотношения. 
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