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БЛАГОДАРНОСТИ 

Настоящият наръчник представлява резултат по проекта за предоставяне на техническа 

помощ „Преглед на публичните разходи и институционално укрепване“ (P161180), в 

рамките на който Световната банка предоставя подкрепа за въвеждане на прегледи на 

публичните разходи в България. Наръчникът е изготвен от Йонас Арп Фалов (старши 

специалист по въпросите на публичния сектор) и Елена Георгиева (специалист по 

въпросите на публичния сектор) с приноса и под ръководството на Стела Илиева (старши 

икономист и съръководител на екипа по задачата) и Енрике Алдаз Карол (старши 

икономист и съръководител на екипа по задачата), черпейки от резултатите, изготвени от 

останалите членове на екипа на Световната банка в рамките на същия проект.  

Екипът получи ценни съвети от Лалита Мурти (ръководител на сектор, GMTE1), Роби 

Сендерович (ръководител на сектор Публично управление,) и Антъни Томпсън (постоянен 

представител на Световната банка в България) и се възползва от полезните коментари на 

Уилям Лесли Доротински (консултант, Публично управление) и Тео Давид Томас 

(икономически съветник, Операции и политики), предоставени в рамките на партньорския 

преглед.  

Екипът изказва своята благодарност за подкрепата и сътрудничеството от страна на широк 

кръг български служители. В частност екипът би желал да отдаде заслуженото на 

Министерство на финансите за предоставените насоки и оказаната подкрепа.  
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Използвани съкращения 

АРЕ Анализ „разходи-ефективност“ 

АРП Анализ „разходи-ползи“ 

АРПл Анализ „разходи-полезност“ 

БВП Брутен вътрешен продукт 

ВНВ Вътрешна норма на възвращаемост 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

МВФ Международен валутен фонд 

МС Министерски съвет 

МФ Министерство на финансите 

МФИ Международни финансови институции 

ННС Нетна настояща стойност 

ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

П/Р Съотношение ползи/разходи 

ПРБ Първостепенен разпоредител с бюджет 

СБ Световна банка 

СБП Средносрочна бюджетна прогноза 
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I. УВОД 

А. Контекст, цели и аудитория  

1. През 2016 г. българското правителство реши да инициира прегледи на 

публичните разходи като начин за подобряване на ефикасността и ефективността на 

своите разходи в контекста на процеса на умерена фискална консолидация. 

Средносрочната бюджетна рамка за периода 2017-2020 г. предвижда малък дефицит през 

2017 г. и постепенно подобряване на бюджетния баланс до постигане на малък излишък 

към 2020 г.1 Като цяло България е една от страните с най-ниски публични разходи в ЕС, но 

резултатите от тях изостават в сравнение с други държави-членки на ЕС.  

2. Подобряването на ефикасността и ефективността на държавните разходи ще 

бъде важно за България с оглед поддържане на относително по-ниско ниво на 

разходите, като в същото време се предоставят обществени услуги, необходими за 

влизане в траектория, водеща към статут на страна с високи доходи. България е на път 

да се превърне в страната с най-рязък спад на населението в трудоспособна възраст. С 

нарастването на дела на възрастните хора ще се увеличава търсенето на ключови 

обществени услуги като здравеопазване, дългосрочни грижи и пенсии, което при липса на 

реформи вероятно ще засили натиска върху разходите (Световна банка, 2014 г.). 

Правителството ще трябва да подобри ефективността на разходите в рамките на отделните 

сектори чрез засилени секторни политики и да пренасочи част от разходите към 

недостатъчно финансирани сектори, за да постигне резултати, отговарящи на статута на 

страна с по-висок доход. Европейската комисия (ЕК) 2 препоръча въвеждане на прегледи на 

публичните разходи подобно на много други страни от ЕС и ОИСР, които вече се 

възползваха от институционализирането на такива прегледи.  

3. Настоящият наръчник има за цел да предостави на правителствените 

служители и лицата, отговорни за вземането на решения в българското правителство, 

насоки в процеса на планиране, подготовка, провеждане, вземане на решения и 

докладване на резултатите от прегледите на публичните разходи. С него се цели 

българското правителство да бъде улеснено при въвеждането на прегледи на публичните 

разходи и тяхното устойчиво провеждане като инструмент за непрекъснат анализ на 

текущите разходи и определяне както на нуждата от икономии, така и на възможностите за 

повишаване на ефикасността и ефективността на разходите. Организацията, процесът и 

методологията на прегледите на публичните разходи, включени в настоящия наръчник, са 

формулирани въз основа на опита, придобит от първоначалните пилотни прегледи на 

разходите, проведени в България през 2016 г. и 2017 г. с подкрепата на Световната банка. 

Пилотните прегледи на разходите бяха проведени на два етапа. Първият етап включваше 

анализ на макроравнище на разходите за заплати и за издръжка на седем министерства и 21 

общини, въз основа на което впоследствие бе направен аргументиран избор на областите, 

                                                 
1 Конвергентна програма на Република България за периода 2017-2020 г. 
2 Европейска комисия, 2014 г.: „Прегледи на публичните разходи: планиране, провеждане, изпълнение“, 

Икономически работни доклади 525 
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които да бъдат подложени на задълбочен преглед на публичните разходите, а именно 

обществен ред и безопасност и управление на отпадъците.  

4. Наръчникът представлява преди всичко процедурно ръководство. Целта му е да 

изясни същността, обхвата и продължителността на прегледите на публичните разходи, 

начина на организация на прегледния процес и основните му фази, както и ролята и 

отговорностите на заинтересованите страни на всеки етап. Наред с това обаче, по искане на 

Министерството на финансите наръчникът предоставя и методически насоки на високо 

ниво как да се подходи към прегледа на разходите от аналитична гледна точка. Това 

включва обобщено описание на някои често използвани аналитични подходи, напр. 

критерии за определяне на кандидатите за преглед на разходите, включително теми и 

институционално покритие, как да се задават целите за икономии, на какво следва да се 

обърне внимание при събирането на данни, както и различни подходи за анализ на 

структурата на разходите и вариантите за икономии и повишаване на ефективността и 

ефикасността.  

5. Целева аудитория на наръчника са държавните служители, които участват в 

прегледи на публичните разходи. Наръчникът е насочен предимно към служители на 

техническо ниво, но може също така да помага за вземането на решения на високо ниво от 

длъжностни лица и политици. Наръчникът ще бъде от полза за служители на 

Министерството на финансите (МФ), които ръководят процесите на преглед на публичните 

разходи или наблюдават конкретни прегледи на разходите, както и длъжностни лица от 

съответните министерства и общини, които участват в прегледи на разходите в своите 

конкретни области. 

6. Наръчникът е предназначен да бъде жив документ. Работата по прегледите на 

разходите все още са в ранен стадий в България. Наръчникът ще бъде ревизиран от МФ с 

придобиване на опит в процеса на преглед на разходите. 

 

Б. Структура на наръчника  

7. Останалата част от наръчника е структурирана както следва:  

• Глава II изяснява концепцията за преглед на публичните разходи, включително 

неговото определение и обхват в български контекст.  

• Глава III очертава процеса на преглед на публичните разходи и неговите основни 

етапи, ролите и отговорностите на ключовите участници на всеки етап и начина, 

по който прегледът се пресича с бюджетния календар.  

• Глава IV обяснява как се подготвя преглед на разходите, включително 

определяне на темите за преглед на разходите и целите за икономии, 

формулиране на заданието и създаване на необходимата работна група или други 

организационни дейности.  
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• Глава V предоставя насоки по отношение на аналитичния процес при провеждане 

на преглед на разходите, включително събирането на данни и подходите за 

анализ на разходните модели и възможностите за реализиране на икономии.  

• Глава VI обяснява процеса на вземане на решения.  

• Глава VII предоставя насоки относно отчетността и комуникацията.  

• Приложения 1-6 съдържат библиография, терминологичен речник, модел на 

техническо задание за преглед на публичните разходи, обобщение на ролите и 

отговорностите на участниците в прегледа на разходите, аналитични въпроси, 

често задавани при преглед на разходите (по теми) и примерна структура на 

доклад за извършен преглед на разходите.  
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II. КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ПРЕГЛЕД НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ  

А. Същност и цели на прегледа на публичните разходи  

8. Прегледът на публичните разходи е дефиниран в настоящия наръчник като 

идентифициране и предлагане на мерки за намаляване и/или преразпределяне на 

държавните разходи въз основа на систематичен контрол на базовите разходи.3 Две 

са ключовите цели на прегледа на публичните разходи, които могат да бъдат очертани в 

рамките на това определение. От една страна прегледът на разходите може да се използва 

за постигане на бюджетни икономии, т.е. намаляване на общото равнище на държавните 

разходи. От друга страна, прегледът на разходите може да бъде мотивиран от 

необходимостта от преориентиране на разходите, с цел подобряване на общата ефективност 

или ефикасност  на правителствените програми и дейности.  

9. Необходимостта от фискални корекции може да обуслови прегледите на 

публични разходи с цел намаляване на общите държавни разходи. В този случай 

икономиите, установени от прегледа на разходите, не се „реинвестират“ в нови разходни 

програми или в увеличаване на съществуващи разходни програми в бюджета. Този подход 

обикновено се използва в ситуации, при които поддържането или подобряването на 

фискалната дисциплина изисква намаляване на общите разходи за финансовата година 

и/или в средносрочен план (3 години).  

10. Прегледът на публичните разходи може да бъде мотивиран и от необходимостта 

да се подобри ефективността или ефикасността на разходите чрез определяне на 

разходни приоритети. В този случай приходите от мерките за икономии, идентифицирани 

в една разходна програма се насочват към разходи за същата програма или други разходни 

програми и по този начин прегледът на разходите се превръща в механизъм за 

преразпределяне на средствата там, където ресурсите са най-необходими, или където те по-

добре съответстват на политическите приоритети. Следователно е важно да се отбележи, че 

определянето и постигането на цели за намаляване на разходите в една област може да се 

съчетае с  увеличаване на разходите в други области. В този случай прегледът на разходите 

е метод за идентифициране на финансиране за повишените приоритетни разходи, без да се 

застрашава цялостната фискална ситуация.  

11. Прегледът на публичните разходи е специфична форма за оценка на 

въздействие на обществената политика. Подобно на други форми за оценка на 

въздействието, прегледът на публичните разходи оценява публичните програми или 

дейности въз основа на критерии като ефективност, ефикасност, устойчивост или 

икономическата целесъобразност на разходите. Това, което отличава прегледа на 

публичните разходи от другите видове оценки, е целта да се използват дейностите по оценка 

като основа за идентифициране и предлагане на варианти за икономии и преразпределения 

                                                 
3 Тази дефиниция почива върху концептуалната записка „Преглед на разходите“, изготвена от Марк Робинсън 

във връзка с 30-та годишна среща на Работната група на отговарящи за бюджета висши държавни служители, 

ОИСР, Париж, 2013 г. 
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на разходите. 

12. Прегледът на публичните разходи може да има, както стратегически, така и 

тактически измерения в оценяването на разходите, всяко от които да съответства на 

различни подходи в идентифицирането и предлагането на мерки за икономии.   

• Стратегическото измерение на прегледа на публичните разходи е да се оцени или 

оспори обосновката на дадена правителствена програма (все още ли е необходима 

държавна намеса, дали тя е в съответствие с правителствените стратегии или 

приоритети?), нейната ефективност (до каква степен програмата/дейността достига 

посочените цели?) и да използва този анализ, за да информира за предложения за 

намаляване или преразпределяне на разходите. Стратегическото измерение често 

води до формулиране на възможности за стратегически икономии, където 

намаляването на разходите се постига чрез съкращаване на услугите (крайните 

продукти) или на трансферните плащания, предоставяни на общността. 

• Тактическото измерение на прегледа на публичните разходи предполага, че 

правителствената програма или дейност вече е преминала стратегическия тест и е от 

стратегическо и ефективно значение. Задачата след това е да се оцени ефикасността 

на разходната програма или дейност, т.е. дали същият краен продукт може да бъде 

доставен на по-ниска цена. Тактическото измерение често се свързва с търсенето на 

икономии, свързани с ефикасността, което означава намаляване на разходите чрез 

промяна в начина на предоставянето на услугите за постигане на същото количество 

и качество на предоставяните услуги (резултати) при по-ниски разходи. 

 

13. Прегледите на публичните разходи са най-ефективни, когато се интегрират в 

бюджетния процес. Подобна интеграция би означавала, на първо място, че прегледите на 

разходите взимат за своя отправна точка оценката на фискалната ситуация, средносрочната 

бюджетна прогноза и необходимостта от икономии или приоритизиране на разходите за 

постигане целите на политиката. На второ място, тъй като всички предложени мерки за 

икономии или преразпределение трябва да бъдат отразени в бюджета, процесът на вземане 

на решения относно възможните варианти следва да бъде тясно съгласуван с бюджетния 

календар и ключовите решения за одобряване на бюджета на различни етапи и с известно 

или пълно припокриване на вземащите решения.  

14. Прегледите на публичните разходи обикновено се фокусират върху анализа на 

съществуващите разходни програми. Анализът на предложенията за нови разходи, от 

друга страна, не следва да се разглежда като преглед на разходите. Прегледът на разходите 

може да даде възможност на вземащите решения лица да оценят и приоритизират 

предложенията за нови разходи и да ги съпоставят с вариантите за икономии в рамките на 

текущите разходни програми.  
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Б. Основни ползи от прегледа на публичните разходи  

15. Въвеждането на преглед на публичните разходи предлага някои предимства в 

допълнение към ползите от редовните бюджетни процедури. Сред тях са:  

• Добавяне на специфични мерки към инструментариума за реализиране на 

икономии. Прегледът на разходите предоставя възможности за идентифициране на 

икономии или варианти за преразпределяне на разходите, които са трудни за 

реализация без извършване на систематичен анализ. Прегледът на разходите може 

да предложи възможности за икономии с конкретна обосновка, както и да позволи 

„дълбоко гмуркане“ по конкретни въпроси. Това е важно допълнение към други 

видове икономии като повсеместно намаляване на разходите. 

• Улесняване на приоритизирането на разходите. Както и в много други страни, 

способността за преразпределяне на средства между разходните програми 

традиционно е слабо място на бюджетния процес в България. Това се дължи отчасти 

на липсата на информация за ефикасността и ефективността на съществуващите 

разходни програми и отчасти на съпротивата на съответните министерства и други 

заинтересовани страни. Прегледът на разходите може да подобри бюджетния процес 

и в двата случая, като осигури систематичен анализ на резултатите от изпълнение на 

програмите и предложи анализ, който да аргументира и легитимира избора на 

приоритети по отношение на разходите.  

• Съчетаване на възможностите за икономии при базовите разходи с 

предложения за нови разходи. Интегрирането на прегледите на разходите в 

бюджетния процес предлага възможност за едновременно разглеждане на 

предложенията за нови разходи с вариантите за икономии и по този начин да се 

сравнят относителните предимства на продължаващите разходи и новите разходи. 

Познаването на мащаба на новите разходни предложения може да послужи и за 

информирано планиране на прегледите на публичните разходи, така че да се 

гарантира, че предложенията за нови разходи ще се впишат в рамките на определени 

фискални параметри.  

• Укрепване на аналитичния капацитет. Като цяло въвеждането на прегледи на 

разходите се очаква да повиши аналитичния капацитет на персонала на МФ, както и 

на персонала на компетентните министерства и общините, което с течение на 

времето ще окаже силно положително въздействие върху ефективността и 

резултатите от бюджетния процес. 

В. Типология на прегледа на публичните разходи  

16. Практиките по отношение на обхвата, прилагането и подхода към прегледа на 

публичните разходи се различават значително в международен план. Някои страни 

подхождат към прегледа на разходите като всеобхватно упражнение, покриващо по-

голямата част от бюджета на централната власт, при което конкретни теми или проблеми 

за разглеждане не се определят в началото на прегледа на разходите. Този подход е 

използван в Обединеното кралство при Всеобхватния преглед на публичните разходи за 
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2010 г., в Канада за Стратегическия преглед за 2011 г. и при прегледите на съотношението 

цена - качество в Ирландия. В други държави като Нидерландия и Дания при прегледите на 

публичните разходи е използван много по-селективен, основан на проблемите подход, при 

който броят и мащабът на прегледите варират значително от година на година в зависимост 

от фискалната ситуация и политическите приоритети на правителствата. В тези две страни 

темите на прегледите обикновено се договарят предварително съгласно специфичните 

проблеми и възможности.  

17. Предвижда се прегледът на публичните разходи в България да следва основан 

на проблемите подход, при който от самото начало се определят темите и проблемите, 

които трябва да бъдат разгледани. В рамките на този подход прегледите на публичните 

разходи могат да варират значително по вид. В Каре 1 по-долу са посочени някои важни 

измерения на прегледите.  

Каре 1: Измерения на прегледа на публичните разходи  

Теми на прегледа  

Преглед на програми: анализ на ефективността или ефикасността на една или повече 

правителствени програми или дейности (т.е. конкретни категории услуги или трансферни 

плащания). Прегледът на програмите може да доведе до стратегически икономии (чрез 

намаляване на услугите, предоставяни по програмата) или до икономии за постигане на 

ефикасност (чрез намаляване на разходите за предоставяне на услуги по програмата).  

Преглед на процеси: проверка на специфичните бизнес процеси, използвани в 

предоставянето на държавни услуги - например процедури за възлагане на обществени 

поръчки, ИТ системи и практики или практики за управление на човешките ресурси. 

Прегледът на процесите има за цел по-скоро постигане на ефективност, отколкото 

стратегически икономии.  

Преглед на ведомства: цялостен преглед на правителствена структура (министерство, 

администрация или друга организационна единица), който по принцип може да обхваща 

всички нейни програми и процеси.  

Вертикален или хоризонтален преглед?  

Вертикалният преглед има за цел да анализира повечето или всички функции или 

процеси в рамките на дадена организационна единица и подчинените й структури.  

Хоризонталният преглед разглежда един или малко на брой процеси или функции в 

редица организационни единици.  

Източник: Марк Робинсън,  „Преглед на разходите“, ОИСР (2013). 
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III. ПРОЦЕСЪТ НА ПРЕГЛЕД НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ  

А. Основни фази на процеса на преглед на публичните разходи  

18. Процесът на преглед на публичните разходи включва четири основни фази 

(Фигура 1). Всяка от тях е обобщена по-долу. Следващите глави са структурирани въз 

основа именно на тези основни фази на процеса.  

Фигура 1: Основни фази на процеса на преглед на публичните разходи  

 

19. Подготвителната фаза на прегледите е етапът, на който се определят темите 

за преглед на разходите и се задават всички възможни цели за постигане на икономии 

чрез годишната кампания за преглед на разходите. Фазата на подготовка включва също 

така формулиране на техническото задание и определяне на ролите и отговорностите на 

заинтересованите страни, предлагане на източници на данни, насоки как да се анализират 

данните, как да се разработят варианти за икономии, изготвяне на график и създаване на 

организационна рамка за отделните прегледи на разходите, включително сформиране на 

работни групи и Управляващ комитет. Наред с това, на този етап се определят аспектите и 

времевата линия на публичната комуникация.  

20. Фазата на провеждане на прегледа на разходите включва събиране на данни, 

анализ на разходните модели и разработване на възможни варианти за икономии и 

преразпределение. Тази фаза включва и финализиране на доклада, който трябва да обобщи 

анализа и препоръките.  

21. Фазата на вземане на решение включва изготвяне на материали за решение на 

МС относно препоръките за възможни варианти на икономии/преразпределение, 

залегнали в отделните прегледи на разходите. Тези материали могат да включват 

представяне на възможности и резултати и избрани варианти за икономии.  

Подготовка

•Определяне и решение за темите на прегледа

•Задаване на цели за икономия на разходи

•Техническо задание и организационна рамка

Провеждане

•Събиране на данни

•Анализ на разходите и изготвяне на доклад 

•Препоръка на варианти за икономии 

Решение

•Изготвяне на решение на Кабинета

•Провеждане на заседание за вземане на 
решение

Изпълнение

•Уведомяване на заинтересованите 
страни

•Информиране на обществеността

•Изпълнение и мониторинг
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22. Фазата на изпълнение на прегледа на разходите включва коригиране на 

съответните тавани на разходите и раздели от бюджета въз основа на одобрените от 

МС резултати. Освен това на тази фаза се прави преценка дали докладите да бъдат 

публикувани и под каква форма, а резултатите се разпространяват до други заинтересовани 

страни. Сред заинтересованите страни могат да бъдат постоянни комисии на Народното 

събрание, профсъюзи, широката общественост и други засегнати групи според случая.  

Б. Интегриране с бюджетния процес  

23. Въпреки че международните практики се различават по отношение на 

връзките между бюджетния процес и процеса на преглед на разходите, съществуват 

сериозни основания за изцяло интегриране на прегледите на публичните разходи в 

рамките на бюджетния процес. Бюджетният процес генерира редица ресурси за преглед 

на разходите. Например определянето на целите за икономии следва да става информирано 

въз основа на средносрочната бюджетна прогноза и разходните разчети за новите 

приоритети за следващата финансова година. Информацията от бюджетните прогнози е от 

съществено значение за определяне на подходящия мащаб на вариантите за икономии, така 

че да се дофинансират приоритетите в областта на разходите. Наред с това бюджетният 

процес очертава времевия график и вземането на решения по отношение на бюджетните 

документи, в които ще бъдат отразени резултатите от прегледите на публичните разходи.  

24. Следователно процесът на преглед на разходите трябва да бъде съобразен с 

бюджетния календар. Таблица 1 по-долу показва точките на пресичане между основните 

етапи на бюджетния процес и тези от процеса на преглед на разходите, илюстрирани с 

бюджетния процес в България за финансовата 2018 година.  

Таблица 1: Процесът на преглед на публичните разходи и бюджетният календар  

Месец Избрани ключови етапи от 

бюджетния календар  

Избрани ключови етапи от процеса на преглед  

на публичните разходи  

 

Стартиране (година 1) Завършване (година 2) 

Януари 31 януари: МС приема 

годишната бюджетна 

процедура.  

  

Февруари 8 февруари: МС изготвя 

предварителна оценка на 

основните 

макроикономически 

показатели в средносрочен 

план. 

10 февруари: МФ издава 

указания за изготвяне и 

представяне на бюджетни 

прогнози в средносрочен 

план.  

 

 

 

 

 

10 февруари: Инструкцията 

на МФ включва насоки за 

преглед на разходите. 

1 февруари: Работните 

групи по прегледа на 

публичните разходи 

предават 

проектодокладите на 

Управляващия комитет. 

Управляващият комитет 

оценява докладите и 

изисква промени при 

необходимост. 
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15 февруари: МФ подава 

окончателните доклади за 

одобрение от МС, вкл.  

препоръки за икономии и 

преразпределение. 

22 февруари: МС одобрява 

прегледа на публичните 

разходи 

Март 2 март: Първостепенните 

разпоредители с бюджет 

(ПРБ) представят на МФ 

средносрочните си 

бюджетни прогнози.   

 

31 март: МФ разработва 

консолидиран проект на 

Средносрочна бюджетна 

прогноза (СБП). 

2 март: Въз основа на 

средносрочната бюджетна 

прогноза МФ започва 

работа по определяне 

темите за преглед на 

разходите и целите за 

икономии. 

31 март: МФ изготвя 

технически задания за 

прегледа на разходите, 

съгласувани със 

съответните ПРБ. 

2 март: ПРБ включват 

резултатите от прегледите 

на разходите в проекта на 

СБП. 

 

 

Април 13 април: МФ представя на 

МС проект на решение за 

одобряване на СБП.   

 

 

 

 

20 април: МС одобрява 

СБП.   

 

 

13 април: Проектът на СБП 

е придружен от препоръки 

на МФ за предложените 

прегледи на разходите 

(технически задания).  

 

20 април: МС взема 

решение за започване на 

предложените прегледи на 

разходите.   

 

Май -

Август 

 Работните групи стартират 

своята работа. 

 

Септември 1 септември: МФ издава 

указания за проектобюджета 

за следващата финансова 

година и актуализираните 

бюджетни прогнози за 

следващите години. 

15 септември: ПРБ 

представят проектобюджет 

за следващата финансова 

година и актуализираните 

бюджетни прогнози за 

следващите години. 

25 септември: МФ оценява 

проектобюджета за 
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следващата финансова 

година и актуализираните 

средносрочни бюджетни 

прогнози  

Октомври 9 октомври: МФ изготвя 

проектозакон за бюджета и 

актуализирана средносрочна 

бюджетна прогноза  

16 октомври: съгласува с 

общините и провежда 

консултации с Фискалния 

съвет по проектозакона за 

бюджета  

23 октомври: МФ внася в 

МС проектозакона за 

бюджета. 

 

 

 

31 октомври: МС одобрява 

проектозакона за бюджета.  

31 октомври: МС внася 

проектозакона за бюджета в 

Народното събрание. 

  

 

 

 

 

 

 

23 октомври: 

Проектобюджетът се 

придружава от доклад, 

обясняващ по какъв начин 

в него са отразени 

резултатите от прегледа на 

разходите. 

 

31 октомври: 

Проектозаконът за 

бюджета включва 

резултатите от прегледа на 

разходите, които са 

отразени в съответните 

бюджетни тавани и 

бюджетни редове.  

 

Източници: Решение на Министерски съвет относно бюджетния процес за 2018 г.; 

Указания на МФ за изготвяне и представяне на бюджетни прогнози за периода 2018-2020 г.  

 

25. Графикът на етапите в процеса на прегледа на разходите предполага ефективна 

продължителност на прегледите на разходите от около десет месеца. Темите на прегледа 

и целите за икономия на разходи се определят през месец март въз основа на информация 

от проекта на СБП. Прегледът на публичните разходи се инициира в края на април след 

одобрение от МС и се финализира през февруари следващата година, с което да се даде 

възможност резултатите от прегледа да бъдат включени в проекта за СБП, който трябва да 

бъде представен от ПРБ през март. Преди това прегледът на разходите трябва да бъде 

одобрен от Управляващия комитет, председателстван от МФ (виж по-долу). Освен това 

резултатите от прегледа на разходите следва да бъдат отразени в годишния бюджет, който 

се внася в Народното събрание преди края на месец октомври.  

26. Едногодишният график позволява достатъчно време за изготвяне на 

прегледите на разходите при едновременно привеждане в съответствие с ключовите 

етапи на бюджетния процес. Прегледът на разходите е новост в бюджетния процес в 
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България и длъжностните лица очевидно ще се нуждаят от известно време, за да свикнат с 

прилагането на по-систематичен и аналитичен подход към прегледа на бюджета. Пилотните 

прегледи на разходите показаха, че десет месеца е реалистичен график. Това обаче 

предполага, че прегледите на разходите преминават през два годишни бюджетни цикъла - 

иницииране през април на година 1 и окончателно изпълнение в бюджета, подготвен през 

година 2. СБП осигурява многогодишна рамка за управление на този процес. С течение на 

времето, когато се натрупа опит в работата по провеждане на прегледи на разходите, може 

да се помисли за по-кратки срокове за някои прегледи, при които подготовката, 

провеждането и изпълнението на резултатите да става в рамките на един годишен бюджетен 

цикъл.  
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IV. ПОДГОТОВКА НА ПРЕГЛЕДА НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ 

27. Подготвителната фаза на прегледа на публичните разходи включва следните 

основни стъпки: 

• Формулиране на целите за икономия на разходи  

• Определяне на темите за преглед на разходите  

• Изготвяне на Техническо задание за преглед на разходите  

• Решение за иницииране на преглед на разходите  

• Учредяване на Управляващ комитет и работни групи  

• Комуникация със заинтересованите страни  

 

А. Формулиране на целите за икономия на разходи и определяне на темите  

за преглед на разходите  

28. При изготвяне на годишния бюджет МФ често се сблъсква с 

предизвикателството, че общите разходи, предложени от съответните министерства, 

надхвърлят общия размер на разходната част на бюджета. Постигането на икономии 

чрез преглед на разходите е следователно важен инструмент, за да се намали размерът на 

общите прогнозни разходи до разумно ниво.  

29. Определянето на целите за икономия на разходи е начин за насочване на 

работата по идентифициране на възможностите за икономии в рамките на прегледа 

на разходите. Таблица 2 показва примери за цели за икономия, определени в различни 

държави.  

Таблица 2: Примери за цели за икономия на разходи от проведени прегледи  

Страна  Прегледен процес  Цел за икономия на разходи  

Канада  Стратегически преглед   Номинални икономии в размер на 

5% за период от 3 години.  

Хърватия  Преглед на публичните 

разходи (2015 г.)  

10% номинални икономии в четири 

избрани области.   

Франция  Общ преглед на публичните 

политики  

10% реални икономии за период от 3 

години.  

Полша   Преглед на публичните 

разходи (2015 г.)   

Преразпределяне на годишните 

икономии от  ефикасност към 

програми.   

Обединено кралство   Преглед на публичните 

разходи (2004 г.)  

2.5% реални икономии годишно от 

ведомствени разходи. 
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Обединено кралство Общ преглед на разходите 

(2007 г.)  

3% реални икономии годишно от 

ведомствени разходи. 5% намаление 

на административния бюджет.  

Източник: Световна банка.  

30. Целите за икономия на разходи се състоят от обща цел за икономии и 

индивидуални цели или прогнозни оценки за всеки отделен преглед на разходите. 

Агрегираните целеви нива на икономии се определят на базата на СБП и оценката на 

разходите за следващата финансова година при едновременно отчитане на следните 

фактори (Фигура 2):  

• Финансовата разлика, ако има такава, между разходния пакет (общите 

консолидирани тавани на разходите за правителството) и предложените общи 

разходи за съответната финансова година, което включва както базовите разходи, 

така и предложените нови разходи.  

• Оценката на нуждите от разходи и необходимостта от фискална консолидация в 

средносрочен план.  

• Размерът на икономиите, които е реалистично да бъдат постигнати, като се имат 

предвид идентифицираните потенциални сектори/програми за преглед на разходите, 

и доколко са политически осъществими.  

• Други възможни мерки за икономии, които са на разположение на МФ с цел 

преодоляване на бюджетния недостиг.  

Фигура 2: Формулиране на цели за икономия на разходи  

 

 

Източник: Световна банка.  
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31. Формулирането на целите за икономия на разходи обикновено започва с оценка 

„отгоре-надолу“ на необходимия съвкупен размер на икономии. След това процесът се 

обръща, като се оценяват евентуалните икономии за всеки разглеждан преглед на 

разходите. Както общите, така и индивидуалните цели за икономии могат да бъдат 

преразглеждани чрез редица повторения. Този итеративен процес изисква темите за преглед 

на разходите да бъдат идентифицирани едновременно с формулирането на целите за 

икономии.  

32. Тъй като целите за икономия на разходи се определят конкретно за всеки 

преглед въз основа на неговото естеството, значителни различия е възможно да са 

налице както между отделните прегледи на разходите, така и във времето. 

Препоръчително е първоначално акцентът да бъде поставен върху „ниско надвисналите 

плодовете“, т. е. върху областите с най-голяма вероятност за постигане на необходимите 

икономии - например най-големите или най-бързо развиващите се програми или области, 

които ярко изпъкват по отношение на разходите въз основа на международни сравнителни 

анализи.  

33. МФ отговаря за формулирането на препоръки за общите и индивидуални цели 

за икономия на разходи и за внасянето им в МС за окончателно решение. Целевите 

нива на икономии за индивидуалните прегледи на разходите се съгласуват със съответните 

ресорни министерства преди препоръките да бъдат финализирани за внасяне в МС. Наред 

с целите за икономия на разходи, с цел да се изясни техния контекст на министрите следва 

да се представи анализ с оценка на бюджетния недостиг, както и обобщен списък на 

предложените нови разходи и натиска върху разходите. В този анализ подробно се описва 

въздействието върху бюджета на новите разходи за финансовата година и за три години 

напред. Когато е налице значителен натиск върху разходите отвъд краткосрочния хоризонт, 

той също следва да бъде изяснен и определен количествено, доколкото е възможно.  

34. Определянето на темите за преглед на разходите е важна дейност, за да се 

гарантира, че на вниманието на МС ще бъде предложен широк кръг от възможности, 

включително такива, които в противен случай биха останали незабелязани. 

Обикновено процесът на идентифициране на темите за преглед на разходите се ръководи 

от МФ, за да се гарантира обективност на мнението, извън това на съответното ресорно 

министерство. Работата се извършва или от определените екипи за преглед на разходите, 

или от длъжностни лица, които вече са натоварени да контролират отделните бюджетни 

области.  

35. Определянето на темите за преглед на разходите изисква комбинация от знания 

и умения както за бюджета, така и за съответните области на политиката. 

Служителите, натоварени с определянето на темите за преглед на разходите, трябва да 

притежават:  

• общ поглед върху съответните области на политиката, включително 
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правителствените политики и приоритети, правните и регулаторни изисквания и 

възможностите за промени в тези изисквания;  

• технически познания за бюджетните процеси и практиките на финансово управление 

за да са в състояние да анализират начините, по които тези политики и изисквания - 

и евентуалните промени в тях – биха могли да окажат въздействие върху бюджета;  

• способност да анализират разходните модели и да идентифицират отличаващите се 

сред тях.  

36. Определянето на темите за преглед на разходите следва да почива върху 

основан на проблемите подход. Като отправна точка при определянето на тема за преглед 

на разходите длъжностните лица трябва да се опитат да идентифицират конкретни 

проблеми в дадена бюджетна област, чието решаване може да генерира икономии и 

възможности за преразпределяне на средства. Обхватът на анализа, необходимите 

организация и аналитичните методи, които ще бъдат прилагани, следва да са тясно свързани 

с конкретния проблем, който ще бъде разглеждан и следователно може да варират между 

отделните прегледи на разходите. Макар че подробният анализ е част от самия преглед на 

разходите, преди началото на процеса може да се наложи извършване на първоначален 

анализ на разходите с потенциал за икономии в подкрепа на идентифицирането на 

проблема.  

37. Примерите за проблемни области и сценарии в Каре 2 по-долу могат да бъдат 

използвани за идентифициране на проблемите, които трябва да бъдат решени. 

Служителите, натоварени с определянето на темите за преглед на разходите, следва да 

преценят кой сценарий е най-уместен във всеки отделен случай. В Глава V допълнително 

са разяснени видовете анализи, които могат да бъдат приложени при разработването на 

варианти за икономии в рамките на всяка проблемна област.  
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Каре 2: Сценарии за идентифициране на теми за преглед на разходите  

Проблемна област: Подобряване на ефективността 

Сценарий: Правителствената програма или дейност не постига поставените цели  

Проблемна област: Подобряване на ефективността на разпределение  

 Сценарий: Някои дейности, финансирани от бюджета, са с нисък приоритет или не са 

съобразени с правителствените стратегии или политики.  

Проблемна област: Подобряване на техническата ефикасност  

Сценарий: а) Дадена бюджетна област получава непроменено или нарастващо 

финансиране, въпреки отслабването на факторите, влияещи върху ръста на разходите; б) 

Бюджетът за определени видове бюджетни разходи е по-висок от сравнимите разходи на 

други публични субекти без очевидна причина.  

Проблемна област: Подобряване на функционалната съгласуваност  

Сценарий: Налице са индикации за дублиращи се или неефективни функции, 

упражнявани от даден публичен субект. 

 

38. Идентифицираните теми за преглед на разходите и очакваните икономии се 

обобщават и се внасят като препоръки в МС за вземане на решение. Препоръките 

трябва да включват кратка информация с аргументация на причината, поради която се 

препоръчва дадената тема за преглед на разходите, очакваните резултати от прегледа, в това 

число и прогнозните нива на икономии, ако е подходящо, както и всички рискове за 

постигането на тези резултати и как рисковете могат да бъдат смекчени.  

 

Б. Изготвяне на техническо задание и решение за иницииране  

на преглед на разходите  

 

39. След като МС одобри препоръчаните теми за преглед на разходите и целите за 

икономия, следващата стъпка е изготвяне на техническото задание (ТЗ) за прегледа 

на разходите. Заданието формулира целите, обхвата, методологията, резултатите и 

сроковете за прегледа на разходите. ТЗ е основа за започване на прегледа на разходите и 

служи като отправна точка за оценяване на качеството на прегледа и приемането на 

окончателните резултати след представянето на окончателния доклад за прегледа на 

разходите и препоръчаните икономии. Управляващият комитет обсъжда заданието и го 

одобрява. ТЗ също така служи за изясняване обхвата на прегледа за всички заинтересовани 

страни. Приложение 3 съдържа контролен списък за съдържанието на ТЗ за преглед на 

разходите.  

В. Сформиране на Управляващ комитет и работни групи  

40. Подходът при определяне на институционалната рамка на прегледа на 
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разходите варира в международен мащаб. В Каре 3 по-долу е представен набор от 

алтернативни подходи.  

Каре 3: Институционална рамка на прегледа на публичните разходи: 

Международни подходи  

• Отдолу-нагоре (използван в Италия, Великобритания, Ирландия, Канада): При този подход 

правителствата изискват от самите министерства да идентифицират възможностите за 

икономии, които да бъдат представени пред централните ведомства и политическото 

ръководство. За тази цел разходните министерства съставят вътрешни екипи за преглед, които 

не включват представители на МФ;  

• Отгоре-надолу (Франция): На високо правителствено ниво се определят целите за икономия 

на разходи и възможностите за реформи във всяка административна единица; екипите за 

преглед на разходите са съставени от служители на МФ или определени от министерството 

лица при ограничено или нулево участие на служители на разходните министерства. Не е 

предвиден процес, с който да се изисква или да се отправя искане до разходното 

министерството за одобряване на идентифицираните вариантите за икономии. Тази схема не 

се наблюдава често, тъй като маргинализира разходните министерства, не използва 

познаването на собствените им програми и поражда липса на разбиране и приемане на 

предложенията за икономии;  

• Съвместна хибридна схема (Холандия, Дания): Разходните министерства и МФ създават 

съвместни екипи за преглед за разработване на възможности за икономии. Вариантите за 

икономии се представят от екипите за преглед на политическото ръководство и се одобряват 

както от разходното министерство, така и от МФ;  

• Хибрид с алтернативна схема: Разработват се два варианта на предложения за икономии: 

един от администрацията, която е обект на прегледа и втори от МФ. И двата комплекта се 

представят на висшите нива за вземане на решение.  

Източник: ОИСР (2013). Прегледи на публичните разходи.  

 

41. Процесът на преглед на разходите в България се предлага да бъде ръководен от 

институционална рамка, илюстрирана на Фигура 3 по-долу. Приложение 4 представя 

обобщение на ролите и отговорностите на всички заинтересовани страни в процеса на 

преглед на разходите.  
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Фигура 3: Предложение за институционална рамка на прегледите  

 
 

 

 

Източник: Световна банка.   

 

42. Създава се Управляващ комитет, който да осигурява стратегическо 

ръководство и да насочва работните групи през целия процес на преглед на разходите. 

Управляващият комитет се председателства от заместник-министъра на финансите, 

отговарящ за прегледа на разходите и включва висши служители от Министерството на 

финансите (отдели по икономическа политика, бюджет и разходи) и съответните ресорни 

министерства. Управляващият комитет отговаря за внасяне на препоръките/варианти на 

политиката в МС за разглеждане и одобрение.  

43. Обикновено се определя един Управляващ комитет, който да обхваща всички 

прегледи на разходите в рамките на даден бюджетен цикъл. Въпреки това, участието в 

заседанията на Управляващия комитет може понякога да варира в зависимост от прегледите 

на публичните разходи, включени в дневния ред. Така например, представителите на 

ресорните министерства могат да участват само в срещи, свързани с прегледите на 

разходите в собствената им бюджетна област, но не и в срещи, в чийто дневен ред са 

включени прегледите на други министерства. Мандатът на Управляващия комитет 

обикновено трае един бюджетен цикъл, тъй като съставът на прегледите и участващите 

министерства се променя от един бюджетен цикъл до друг, което води до промени в състава 

на членовете на Управляващия комитет от страна на ресорните министерства.  

Министерски съвет

Работна група 1 Работна група 2

Управляващ комитетСекретариат на МФ

Вътрешен принос от:                                                       Външен принос от: 

- Доставчици на данни (НСИ)                                          - Аналитични центрове 

- Публични институции, обект на преглед                     - Профсъюзи 

(ресорни министерства, ВРБ и местна власт)              - Академични среди 

- МФ                                                                                    - Световна банка/ЕК и др. 

Сметна палата 
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44. Работата на техническо ниво се организира чрез работни групи. Работните групи 

отговарят за извършването на анализи, изготвянето на варианти за реформа в рамките на 

определените целеви нива на икономии и на други препоръки.  

45. Работните групи се ръководят от Ръководител на прегледа на разходите 

(служител на МФ, работещ под ръководството на старши служител на МФ). 

Останалите членове са технически персонал, експерти по планиране и бюджетиране на МФ 

и съответните ресорни министерства (бюджетни анализатори, вътрешни одитори, 

служители на стратегически звена и др.), както и представители на местната власт, когато е 

уместно. При наличие на подходящ опит, външни експерти (одитори, консултанти, 

представители на академичните среди) също се канят в работните групи. Важно е работните 

групи да не са политизирани и да се състоят от държавни служители и независими експерти.  

46. Управляващият комитет и работните групи провеждат редовни 

координационни заседания, имащи за цел да позволят на ръководителите на прегледа 

на разходите да следят напредъка и председателят да дава насоки за по-нататъшна 

работа. Препоръчва се никой от членовете на работната група да няма право да налага 

„вето“ на идеи на други членове. Това ще гарантира, че на МС (а в крайна сметка и на по-

широката общественост) ще бъдат представени редица алтернативни варианти на 

политиките.  
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V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГЛЕД НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ  

  

47. Настоящата глава е съставена от два раздела. Първият раздел съдържа общ 

преглед на данните и техниките, които обикновено се използват при анализите в рамките 

на прегледа на разходите и необходимите за тях данни, а вторият раздел се фокусира върху 

разработването и анализа на възможностите за икономия или преразпределение на 

разходите.  

А. Анализ на разходите, ефективността и ефикасността на разходите: основни 

аналитични въпроси, изисквания за данните и аналитични способи  

48. Този раздел предоставя насоки за аналитичните техники, които обикновено се 

използват при извършване на преглед на разходите. Тъй като препоръките от прегледите 

на разходите са насочени към идентифициране на възможностите за икономии и/или 

преразпределение, рамката за анализ следва да възприеме като отправна точка 

идентифицирането на конкретни проблеми, които трябва да бъдат решени - или 

възможности, които да бъдат използвани - за реализиране на потенциала за икономии или 

преразпределение. Аналитичната рамка, почиваща върху такъв основан на проблемите 

подход, може да има за основа четирите широки проблемни области, предложени в Глава 

IV: Ефективност, разпределителна ефикасност, техническа ефикасност, и функционална 

съгласуваност. Таблица 3 по-долу обобщава този подход, заедно със съответните 

изисквания за данни, видове анализи и препоръки, които могат да бъдат генерирани. Често 

проблемите, които се разглеждат при прегледа на разходите, изискват комбинация от 

различни аналитични техники, представени в таблицата. В Приложение 5 са дадени 

примери за аналитични въпроси, които обикновено се задават в рамките на прегледи на 

разходите, както и въпроси, задавани при извършването на функционален анализ. Трябва 

да се отбележи, че някои от видовете анализ и изисквания за данни, изброени за всяка 

проблемна област, могат да бъдат използвани и в други проблемни области.  
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Таблица 3: Обобщение на аналитичната рамка на преглед на разходите  

 

Проблемна 

област 

Примери за възможни сценарии Изисквания за данните Видове анализ Примери за препоръки в 

областта 

Ефективност • Правителствена програма или 

дейност не постига целите си 

• Правителствени стратегии, 

планове, доклади; скорошни 

данни за ефективността на 

сектора; оценъчни проучвания; 

правителствена и 

международна статистика. 

• Преглед на документи 

• Анализ на количествени и 

качествени данни за 

ефективността 

• Оценка на въздействието 

• Прекратяване на дейностите 

или намаляване на 

финансирането и 

преразпределение към по-

ефективни дейности 

Разпределителна 

ефикасност 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Дейностите не са съгласувани с 

правителствените стратегии и 

политики  

• Ниска социално-икономическа 

възвращаемост на публичните 

средства  

• Разпределение на бюджетни 

средства по: година, 

функционален състав, 

капиталови спрямо текущи 

разходи, разходи за заплати 

спрямо други разходи, 

публични спрямо частни 

разходи, на национално 

спрямо поднационално ниво, 

по области. 

• Правителствени стратегии, 

планове, доклади; актуални 

данни за изпълнението по 

сектори; проучвания за 

въздействие на политиките; 

национална и международна 

статистика. 

• Анализ на профила 

• Анализ на тенденциите 

• Сравнителен анализ на 

разпределението/приорит

изирането на 

бюджетните разходи 

• Анализ на състава на 

бюджета  

• Оценка на пределната 

възвращаемост  

• Анализ „разходи – 

ползи“ 

• Анализ „разходи – 

ефективност“  

• Анализ „разходи – 

полезност“  

• Прекратяване на дейностите 

или намаляване на 

финансирането и 

преразпределение към 

дейности с по-висок 

приоритет. 

Техническа 

ефикасност 

• Оставащо непроменено или 

нарастващо финансиране 

независимо от отслабването на 

основните движещи механизми 

на разходите, например: 

- намаляване на броя на 

бенефициентите 

- опростяване на регулаторните 

или международни 

изисквания  

• Прогнозно разпределение на 

бюджетните разходи и 

фактическо изпълнение по 

различни категории. 

• Данни за крайния продукт/ 

резултатите. 

 

• Анализ на сравнителната 

ефективност (DEA) 

• Анализ на бюджетните 

отклонения 

• Преглед на бизнес 

процесите 

• Анализ на 

несъответствията при ИТ 

системите  

• Намалено финансиране въз 

основа на идентифициран 

потенциал за ефикасност. 

• Препоръки как да се 

приложат нови технологии 

или бизнес процеси. 
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Източник: Световна банка. 

 

- налични нови технологии 

- нови организационни модели, 

процеси или начини за 

предоставяне на услуги.  

• Бюджетът за конкретен 

бюджетен ред е по-висок от 

сравнимите бюджетни редове на 

други публични субекти без 

очевидна причина за това.  

• Преглед по документи на 

законовите, 

регулаторните и 

международните 

изисквания.  

Функционална 

съгласуваност 

• Индикации за дублиращи се или 

неефективни функции, 

осъществявани от даден 

публичен субект.  

• Функции според 

класификацията и разходни 

нива за всяка функция 

• Продукти/резултати от всяка 

функция 

• Кадрово обезпечаване на 

функцията и институцията 

• Видове заетост и трудови 

договори 

• Разходи за труд на единица 

продукция 

• Работни натоварвания и 

квалификация на персонала. 

• Преглед на мандатите, 

целите и задачите  

• Сравнителен анализ с 

други държави 

• Анализ на 

несъответствията при 

системите.  

• Правни и организационни 

промени за 

оптимизация/премахване/въз

лагане на външен 

изпълнител/(де)централизаци

я на функции и генериране 

на съответни икономии. 
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Ефективност 

49. Ефективността се отнася до степента, в която дадена интервенция - програма, 

проект или политика - постига или се очаква да постигне целите си, като се вземе 

предвид нейното относително значение. Прегледът на разходите може да идентифицира 

и анализира правителствени програми и дейности, които не постигат поставените цели и да 

препоръча мерки за коригиране на програмите, намаляване на финансирането или 

прекратяване на интервенцията. Основен източник на информация при този анализ са 

докладите за оценка, които евентуално вече са изготвени в рамките на съществуващи 

системи за мониторинг и оценка.  

50. Видове анализ:  

• Анализ на информацията за постигнатите резултати: този аналитичен способ се 

фокусира върху разбирането на целите на разглежданата интервенция, как се 

измерва успеха при нея, дали са постигнати поставените цели и до каква степен 

резултатите могат да бъдат приписани на интервенцията, финансирана от 

правителството. Разглеждат се количествени и качествени данни за резултата на 

различни нива (крайни продукти, резултати, въздействия). Количествени данни 

могат да бъдат получени от програмни доклади, национални и международни 

статистически данни и проучвания. Данни за качеството могат да бъдат получени 

чрез интервюта, фокусни групи, примери от практиката и наблюдения. По време на 

първата фаза от прегледа на разходите за издръжка и за персонал в България бяха 

очертани секторните цели и задачи на седемте министерства, обект на прегледа, въз 

основа на анализ на различни документи като програмни бюджети, секторни 

стратегии, мандати на министерствата, планове и др. Анализът показва, че в 

повечето програми са заложени огромен брой цели, които често са трудни за 

измерване по конкретни показатели, които се фокусират най-вече върху продуктите 

(например броя на проведените срещи), а не върху резултатите (например 

подобрение на качеството на въздуха).  

• Оценка на въздействието: това е вид оценка на изпълнението, която определя 

промените (целенасочени или не) в крайния резултат, които директно се приписват 

на дадена интервенция. Това включва съпоставителен анализ на възможните 

сценарии, който представлява сравнение между действително случилото се и това, 

което би се случило при липса на намеса. Оценките на въздействието предоставят 

категорична оценка на ефекта от интервенцията, която може да послужи при 

вземането на решение за бъдещото финансиране на интервенцията. Те обаче са 

сравнително сложни както по отношение на събирането на данни, така и при анализа 

и следователно са както времеемки, така и скъпоструващи. Ето защо би било 

реалистично използването на оценки на въздействието да се очаква само в избрани 

случаи.  

51. Изисквания за данните: програмни/проектни/политически документи като планове 

и доклади; секторни стратегии; количествена и качествена информация за продуктите, 

резултатите и въздействията; домакински и други проучвания; доклади за оценка.  
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Разпределителна ефикасност  

52. Разпределителната ефикасност се отнася до капацитета на бюджетната система 

да разпределя средствата за държавните програми и дейности по начин, който да 

увеличава максимално нетните ползи за обществото. На практика разпределението в 

съответствие с приоритетите на правителството често се използва като средство за 

повишаване на разпределителната ефикасност. Определянето на разпределителната 

ефективност изисква правителството да установи целите, да ги подреди по приоритети и да 

оцени действителния или очакван нетен принос на публичните разходи към постигането на 

тези цели. Прегледът на разходите може да помогне за идентифицирането и анализа на 

правителствени дейности и програми, които са с нисък приоритет или не са съгласувани  с 

правителствените стратегии и политики. Прегледите на публичните разходи отправят 

препоръки за бъдещето на тези дейности, които могат да включват тяхното прекратяване, 

намалено финансиране или преразпределение на средства към дейности с по-висок 

приоритет.  

53. Видове аналитични способи4: общите методи за дескриптивен анализ на разходите, 

използвани за анализиране на разпределителната ефективност, са анализ на профила, 

анализ на тенденциите и анализ на структурата. Тези аналитични методи могат да се 

използват и за извършване на сравнителен анализ по показатели (бенчмаркинг) и сравнения 

между държави. По-модерните аналитични способи включват такива инструменти за 

социално-икономическа оценка като анализа на разходите и ползите. Различните видове 

анализ са описани по-долу.  

• Анализ на профила: този аналитичен способ улавя разходите към определен момент 

във времето и обикновено представя данни за равнищата на разходите или 

компонентите на разходите в абсолютни стойности или като дял от БВП. Фигура 4 

представя примери, които бяха използвани през първата фаза на прегледа на 

публичните разходи в България. Анализът на профила може да даде отговори на много 

полезни въпроси при преглед на разходите, например: Какъв е размерът на публичните 

разходи за дадена година? Кой харчи най-много, за какво и за каква функция? Какво е 

съотношението между текущите и инвестиционните разходи? Какви средства са 

заделени за даден сектор? Харчи ли страната повече за този сектор в сравнение с други 

съпоставими държави от региона? Колко са изразходваните средства за приоритетни 

сектори като здравеопазване? Какъв е профилът на разходите за тази приоритетна 

програма? Анализът на профила може да се използва и като аналитичен инструмент 

при анализиране на техническата ефикасност и на ефективността. Стандартните 

таблици за профила представят разходите по административна, функционална или 

икономическа класификация или комбинация от тях, както и информация за 

източниците на финансиране и видовете разходи (Таблица 1, Приложение 8).  

                                                 
4 Източник: Световна банка. 2016 г. Методическа записка No 2 по проекта BOOST „Укрепване на анализа на 

публичните разходи“.  
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Фигура 4: Примери за анализ на профила, използван през първата фаза от прегледа 

на публичните разходи в България  

 

Източник: Световна банка въз основа на данни на Евростат. 

• Анализ на тенденциите: този вид анализ измерва напредъка във времето, 

представяйки разходите в абсолютни стойности, постоянни числа, като темпове на 

растеж или като дялове от БВП. Фигура 5 представя пример, използван през първата 

фаза на прегледа на публичните разходи за заплати в България. Този аналитичен 

подход може да помогне на лицата, отговорни за разработването на политики, да 

разберат общите движения или тенденции във времето, например: Коя е движещата 

сила на ръста или респективно на спада в публичните разходи през последните пет 

години - инвестициите, заплатите и/или социалните трансфери? Ако са заплатите, 

кои отрасли показват най-голям ръст? Каква е тенденцията в секторните разходи в 

региона? Каква е тенденцията при редовните разходи в дадения сектор? 

Стандартните таблици за тенденциите представят разходите по административна, 

функционална или икономическа класификация или комбинация от тях.  

Фигура 5: Пример за анализ на тенденциите, използван през първата фаза на 

прегледа на публичните разходи за заплати в България  

 

Източник: Световна банка въз основа на данни на Евростат.  
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• Сравнителен анализ на разпределението/приоритизирането на бюджетните 

разходи: това е една от най-често използваните техники за изготвяне на анализ на 

разпределителната ефективност. Ако са налице достатъчно входящи данни, 

сравнителният анализ може да се извърши в рамките на дадена страна, в рамките на един 

отрасъл на дадена страна, във времето в дадена страна или в географски 

местоположения в дадена страна. Така например, прегледът на разходите често се 

опитва да идентифицира неефикасността при предоставянето на услуги. Един от 

начините да се направи това е да се сравнят съотношенията на разходите за заплати и 

тези несвързани със заплати към общите разходи и да се извърши сравнителен анализ в 

рамките на страната (ако са налице данни по региони) или с други страни, което да 

хвърли светлина върху относителната разпределителна неефикасност при 

предоставянето на услуги. Друга техника е да се сравнят разходите за единица при 

доставката на услуги между различни доставчици (в сферата на транспорта, 

публикуване на учебници, административно обслужване, водно стопанство и др.), които 

се финансират от бюджета, а също и с разходите на доставчици на търговски услуги.  

• Анализ на състава на бюджета: анализът на състава на бюджета определя 

приоритетите на правителството въз основа на резултатите от направените разходи. 

Анализът определя състава на публичните разходи на национално и поднационално 

равнище (ако е приложимо). Анализът може да включва детайлизиране по (i) 

функционална област или приоритетен сектор (например администрация и общи, 

социални и общински функции); (ii) икономически елементи (напр. текущи спрямо 

капиталови разходи, разходи за заплати спрямо несвързани със заплащане разходи, 

публични спрямо частни разходи и пр.) и (iii) трансфери или субсидии за държавните 

предприятия. Анализът трябва да отразява начина, по който съставът на разходите се е 

променил през последните 5 до 10 години. Може да е полезно да се цитират някои 

сравнения с други страни като възможни показатели за бенчмаркинг, ако такива са 

налични.  

• Оценка на пределната възвращаемост: могат ли целите на сектора да бъдат 

постигнати по-ефективно чрез пренасочване на ресурси към други области? Пределната 

възвращаемост на публичните разходи при различните категории разходи обикновено 

се оценява във всички функционални области. Тези видове анализи на пределната 

възвръщаемост обикновено изискват динамичен ред от данни и често се правят като 

отделни проучвания. Такива проучвания обикновено разработват модел на системи 

уравнения за оценка на различните ефекти от държавните разходи върху продукцията, 

неравенството и бедността чрез различни канали. Чрез последващи диференциални 

уравнения те оценяват граничното въздействие на различните видове държавни разходи.  

• Анализ „разходи-ползи“ (АРП): анализът на разходите и ползите е техника, 

използвана за сравняване на общите разходи за дадена програма/проект с ползите от нея, 

изразени в парична единица. Това позволява изчисляването на нетните ползи, свързани 

с програмата. Техниката предполага възможност за приписване на парично изражение 

на всички разходи и ползи от дейността, включително материалната и нематериална 

възвръщаемост за други хора и организации, в допълнение към тези, които са 
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непосредствено засегнати. Основно предимство на анализа на разходите и ползите е че 

налага изрично и систематично отчитане на различните фактори, които оказват влияние 

върху стратегическите избори. Каре 4 показва често използваните критерии за вземане 

на решения при АРП. 

 

Каре 4: Често използвани критерии за вземане на решения при АРП 

Три от често използваните критерии за вземане на решения при анализа разход-ползи 

са нетната настояща стойност (ННС), вътрешната норма на възвръщаемост (ВНВ) и 

съотношението ползи/разходи (П/Р). При прилагане на ННС решенията се основават 

на това дали има нетна полза или разход при дадения подход, т.е. общите ползи минус 

общите разходи. Разходите и ползите, които възникват в бъдещ период, имат по-

малка относителна тежест в анализа на разходите и ползите. За да се отчете това, е 

необходимо да се „дисконтира“ или намали стойността на бъдещите разходи или 

ползи, така че да те да бъдат поставени на равна основа с настоящите разходи и ползи. 

Макар че „дисконтовият процент“ варира в зависимост от конкретния сектор или 

отрасъл, за дейността на публичния сектор обикновено се използва дисконтов 

процент от 5-6%. Сумата от ползите при дадена опция минус сумата от разходите, 

всички дисконтирани към същата базова дата, представлява нетната настояща 

стойност на опцията. ННС е много опростен и точен показател за изпълнение. 

Положителна стойност на ННС или ННС > 0 означава, че проектът генерира нетна 

полза (тъй като сумата от претеглените потоци от разходи и ползи е положителна) и 

като цяло е желателна от финансова или икономическа гледна точка. Вътрешната 

норма на възвращаемост (ВНВ) е максималният лихвен процент, който дадено 

проектно предложение може да си позволи да плати за използваните ресурси, което 

позволява предложението да покрива инвестиционните и оперативните разходи и да 

запази рентабилност. С други думи, ВНВ е дисконтовият процент, който ще направи 

ННС на предложението равна на нула. Когато се изчислява, ВНВ може да се сравнява 

с предварително определена целева норма на възвращаемост. Ако надвишава тази 

гранична стойност, ВНВ показва приемливост на проектното предложение. Като 

показател за относителната ефективност на инвестицията ВНВ трябва да се използва 

с повишено внимание, тъй като ако знакът на нетната полза (ползи минус разходи) се 

променя в различните години от срока на проекта (например - + - + -), е възможно да 

има няколко стойности на ВНВ за един проект. В тези случаи е невъзможно да се 

приложи правилото за вземане на решение въз основа на ВНВ. Примерите за този вид 

проекти са свързани с минното дело и атомните електроцентрали, където обикновено 

има голям изходящ паричен поток в края на проекта поради разходите за извеждане 

от експлоатация.1 И накрая, П/Р е съотношението на сконтираните ползи към 

сконтираните разходи. Ако това съотношение е по-голямо от единица, 

предложенията за разходи ще бъдат приети. Подобно на ВНВ, това съотношение не 

зависи от размера на инвестицията, но за разлика от ВНВ не генерира двусмисленост 

и поради тази причина може да допълни ННС при класирането на проекти, при които 

се прилагат бюджетни ограничения. 
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• Анализ „разходи-ефективност“ (АРЕ): този аналитичен способ се използва като 

алтернатива на АРП, когато ползите от правителствена програма или дейност не 

могат да бъдат представени в парично изражение. Анализът сравнява разходите за 

алтернативни начини за получаване на сходни резултати. АРЕ се използва и за 

сравняване на разходите за различни степени на резултатност при постигането на 

дадена цел, например най-рентабилният начин за увеличаване на степента на 

грамотност сред определена група от населението. АРЕ измерва разходите в общо 

парично изражение (лв.) и ефикасността на решението по отношение на физически 

единици, например средствата (в лв.) изразходвани за един спасен живот. АРЕ може 

да се използва и за анализ на ефективността (вж. следващия раздел).  

• Анализ „разходи-полезност“ (АРПл): анализ, който се използва за оценка и 

сравняване на непаричната полезност или стойност на програми, имащи за цел да 

постигнат един и същ краен резултат. АРПл разработва обобщена мярка за полезност 

или стойност въз основа на индивидуалните предпочитания. Добре известно 

приложение на анализа разходи-полезност е в сектора на здравеопазването, при 

използване на инструмента „Години живот съобразени с качеството“ (Q.A.L.Y). 

Q.A.L.Y позволява всяка потенциална програма да бъде измерена според степента, в 

която увеличава продължителността на живота, като същевременно подобрява 

качеството на живот през всяка преживяна година. Разработването на този 

индикатор включва определяне степента на удовлетвореност при различни здравни 

състояния.  

54. Изисквания по отношение на данните: дескриптивна статистика; 

програмни/проектни/политически документи като планове и доклади; секторни стратегии; 

количествена и качествена информация относно вложенията (по-специално данни за 

разходите за физически ресурси и човешки усилия, необходими за получаване на 

ползи/резултати), продукцията, резултатите и въздействията, както и парични и непарични 

изражения на ползите от тях; данни от частния сектор; домакински и други проучвания; 

доклади за оценка; сравнения с по-напреднали страни, чиито системи показват 

характеристики, към които България се стреми.  

Техническа ефикасност 

55. Техническата ефикасност се отнася до постигането на максимални резултати 

при възможно най-ниски разходи. Прегледът на разходите може да допринесе за 

подобряване на техническата ефикасност на публичните разходи, например сравнявайки 

реалните с минималните разходи, които са теоретично достатъчни, за да се постигне същият 

резултат. Прегледът на разходите може да анализира програми, получили непроменено или 

нарастващо финансиране въпреки отслабването на основните движещи механизми на 

разходите. Примери за това са:  

• Намаляване броя на бенефициентите на дадена обществена услуга;  

• Опростяване на регулаторните изисквания или на изискванията от страна на ЕС или 

други международни стандартоопределящи организации, което води до опростени и 
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по-малко времеемки изисквания за обработка, контрол или водене на документация;  

• Налични нови технологии, например въвеждане на нови общи ИТ платформи, 

електронни подписи и др., водещи до потенциална ефикасност;  

• Нови организационни модели, процеси или начини на предоставяне на услуги, 

водещи до потенциална ефикасност.  

Анализът би могъл да се съсредоточи и върху конкретни услуги или функции, при които 

заделените средства за единица продукция са по-високи в сравнение със сходни функции 

или услуги в други субекти без да е налице очевидна причина за това. В подобни случаи 

прегледът на разходите прави хоризонтален анализ на сходни функции, обикновено 

дейности по поддръжка и „бек-офис“, в различни министерства или други структури и 

препоръчва мерки за икономии.  

56. Видове анализ:  

• Граничен анализ: един от най-често използваните методи за оценка на 

ефективността е Анализът на сравнителната ефективност (DEA). При него се 

оценява производителността на дадена единица, като се сравнява количеството 

произведена продукция с използваното количество входящи ресурси. Ефективността 

на единицата се изчислява чрез сравняването й с най-добрата производителност, 

наблюдавана в набора от данни. Тази методология дефинира ефективността като 

разстоянието от наблюдаваните комбинации между входящи ресурси и изходящи 

продукти до границата на ефективност, определена като максималния постижим 

резултат на изхода при дадено ниво на вложения на входа. След като се оцени 

границата на ефективност по метода DEA, могат да бъдат отчетени както 

неефективността на вложените ресурси (прекомерно ниво на входящите ресурси за 

постигане на даденото ниво на продукция), така и неефективността на изходящите 

продукти (недостатъчно количество продукция за даденото ниво на вложени 

ресурси). Ефективността се определя като съотношението на претеглената сума от 

резултатите на изхода към претеглената сума от вложенията на входа и се измерва 

по скала от 0 до 1 („индекс на ефективността“). Стойност на индекса от 1 показва, че 

дадената единица е най-ефективна сред единиците, включени в изследването, докато 

стойност по-малка от 1 показва, че единицата е неефективна в сравнение с най-

ефективната единица. Примери за анализ на граничната ефективност, извършен по 

време на първата фаза на прегледа на разходите в България, са представени на 

Фигури 6 и 7.  
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Фигура 6: Пример за анализ на границата на ефективност (DEA), проведен през 

първата фаза на прегледа на разходите в България   

 

Източник: Световна банка, въз основа на данни на Евростат и Галъп.  

Легенда (графика в зелено):  

Граница на ефективността по DEA 

 

Фигура 7: Пример за анализ на границата на ефективност (DEA), проведен през 

първата фаза на прегледа на разходите в България   

 

Източник: Световна банка, въз основа на данни на Евростат и Галъп.  
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• Анализ на отклоненията от бюджета: това е друг способ, използван за определяне 

на техническата ефикасност на бюджетните единици. Чрез него се прави опит за 

отговор на въпроси като например дали има преразход или неизразходване на 

бюджетите, колко добре бюджетните единици изпълняват планирания бюджет, 

какви проблеми се открояват при сравняването на фактическото изпълнение с 

предвидените в бюджета разходи и как могат да се обяснят несъответствията.  

• Преглед на бизнес процесите: това включва разлагане на избраните бизнес процеси 

до отделни задачи, дейности или етапи, оценка на техните разходи или използване 

на ресурсите и анализ на възможностите за опростяване („реинженеринг“) на 

процесите. Оценката на разходите може да се основава на записи за регистрираното 

време за изпълнението на дейностите (ако има такива) или на конкретни проучвания 

за използването на ресурсите.  

• Анализ на несъответствията в информационните системи: анализът на 

съществуващите ИТ системи може да бъде сравнен с добрите практики в 

конкретната област, имащи за цел да се идентифицират пропуските и да се оцени 

потенциалната ефективност от автоматизацията на бизнес процесите, извършвани 

понастоящем ръчно, или по-нататъшната интеграция на самостоятелни системи. ИТ 

анализът често се прилага заедно с анализ на бизнес процесите, тъй като 

автоматизацията е един от основните двигатели на опростената обработка, а оттам и 

по-ниските разходи за производство на дадена продукция.  

• Документален преглед на законови, регулаторни и международни изисквания: 

друг двигател на по-ниски разходи е опростяването на законовата/регулаторната 

база за дадена дейност. Това изисква преглед по документи на националните и 

международните изисквания. В някои случаи може да е настъпило опростяване на 

изискванията, което обаче може да не е било напълно приложено в практиката. Ето 

защо прегледът на разходите може да даде тласък за „презареждане“ на подобно 

опростяване. В други случаи прегледът на разходите може да даде предложения за 

нови промени в правната среда в посока на рационализиране на изискванията.  

57. Изисквания за данните: планираните спрямо фактическите разходи и информация 

за резултатите от разходите, които са обект на преглед. Източниците на данни могат да 

бъдат секторни стратегии и отчети, програмни бюджети, правни и регулаторни документи, 

в някои случаи колективни договори, национална и международна статистика, както и 

проучвания.  

Функционална съгласуваност  

58. Често пъти икономии на разходи могат да бъдат постигнати чрез 

идентифициране на дублиращи се или неефективни функции, изпълнявани от 

държавни структури. Прегледът на разходите може да използва функционалния анализ по 

два начина. Първо, функционалната съгласуваност може да бъде определена като 

проблемна област, използвана сама по себе си за идентифициране на възможностите за 

икономии или преразпределение в резултат на консолидиране на функциите, премахване на 

дублирането, прекратяване на несъществени функции и пр. Второ, функционалният анализ 
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може да се използва за допълване на анализа в други проблемни области, за да се прецени 

дали съществуващата организация и функционална структура на разглеждания 

сектор/политика/програма/публичен субект допринася за постигането на целите за 

икономия на разходи. Препоръчва се функционалният анализ да се извършва заедно с 

институциите, които са обект на преглед. Функционалният анализ трябва да доведе до 

предлагане на изпълними препоръки, свързани с организационните и персонални промени, 

необходими за постигане на икономии, предложения за рационализиране на функциите, 

вероятните ресурсни потребности  за изпълнение на препоръките, възможните 

законодателни промени, нуждите от обучение и програма за управление на промените. 

Моделиране на разходите и ползите от различните сценарии (например сливане на отдели, 

съкращения на персонала и пр.) също може да бъде направено.  

59. Видове анализ: функционалният анализ може да започне с хоризонтален преглед и 

картографиране на всички институции, включени в разглеждания сектор, заедно с преглед 

на техните мандати, цели и задачи. Следващата стъпка би била детайлно разглеждане на 

ключовите институции, отговорни за изпълнението на разходите – предмет на прегледа и 

оценка доколко тяхната вътрешна структура е подходяща за ефективно и ефикасно 

предоставяне на услуги. Полезни в това отношение могат да бъдат сравненията със сходни 

структури в страната или в други страни. Схемите за вземане на решения биха били полезни 

при анализиране на това кои функции могат потенциално да бъдат намалени по обем или 

съкратени и дали има припокриващи се функции, които могат да бъдат възложени на 

външен изпълнител/ (де)централизирани/оптимизирани или да отпаднат. Може да бъде 

направен също така и анализ на липсващите функции или функции, които са неправилно 

разпределени. В Приложение 5 са дадени примери за схеми за вземане на решения, които 

могат да се използват при извършването на анализ на функционалната съгласуваност.  

60. Изисквания за данните: първичните източници на данни за този анализ са 

законодателни документи, установяващи мандата и организацията на разглежданите 

институции, вътрешни правила за организация и дейност и органограми, трудови регистри, 

характеристики на длъжностите и задълбочени интервюта с мениджърите. Може да се 

проведе и проучване за събиране на по-подробни данни. Усилията за събиране на данни 

трябва да се фокусират върху следните данни: функции по категории (например функции, 

свързани с политиката, координационни функции, надзорни функции, функции за 

мониторинг на изпълнението, функции за предоставяне на услуги, функции за поддръжка 

и регулаторни функции) и разходни нива за всяка функция; нива на кадрово обезпечаване 

за функция и институция; видове заетост и трудови договори; разходи за труд на единица 

продукция; управленски обхват на контрола и доколко управленските отговорности са 

балансирани и устойчиви; системи за управление и култура за координация на политиките 

и вземане на решения; натовареност и квалификацията на персонала; предизвикателства, 

свързани с набирането, задържането и мотивацията на персонала; стимули за ефективност; 

системи за вътрешен контрол, одит и мониторинг и оценка.  
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Б. Разработване и анализ на възможни варианти за 

икономия/преразпределение на разходи   

61. Разработването на възможни варианти за икономия или преразпределение на 

разходи е в центъра на процеса на преглед на разходите. Настоящият раздел предоставя 

насоки относно процеса на разработка на подобни варианти.  

Участници  

62. В повечето страни разработването на варианти за икономии или 

преразпределение се осъществява предимно от разходните министерства и МФ, а на 

външните консултанти и съветници е отредена поддържаща роля. В общи линии е 

прието, че държавните служители трябва да играят централна роля при провеждането на 

прегледи на разходите. Макар че прибягването до външни експерти е широко 

разпространена практика, в повечето случаи те изпълняват ролята на съветници (или 

понякога на членове) на екипите за преглед, които се ръководят и се състоят предимно от 

държавни служители. Използването на държавни служители е особено важно с оглед на 

придобиване на знания и поддържане на вътрешния институционален капацитет за 

извършване на преглед на разходите. Независимо от това следва да се признае, че 

експертите от частния сектор могат потенциално да играят основна роля в търсенето на 

икономии, свързани с повишаване на ефективността. Прегледът на бизнес процесите и 

системите (например преглед на процесите на възлагане на обществени поръчки или на 

информационните системи) е област, в която работата по преглед на разходите често е по-

скоро генерична по характер, поради което експертният опит в частния сектор е по-пряко 

приложим към публичния сектор.  

63. В случая с България вариантите за икономии/преразпределение ще се 

разработват от работните групи. В съответствие с добрата международна практика 

работните групи се състоят от служители на министерствата, като МФ отговаря за 

провеждането на анализа. Външни експерти също могат да бъдат включени. 

Идентифицираните варианти за икономии ще бъдат представени на МС за решение (вж. 

следващия раздел).  

64. Също така се препоръчва вариантите за икономии/преразпределения да се 

валидират чрез провеждане на посещения на място и консултации с оперативния 

персонал и широката общественост. Консултациите с оперативния персонал ограничава 

риска от несъответствие между препоръките и действителната практика, която често се 

отклонява от правните и процедурни разпоредби. Чрез събирането на доказателства от 

реалния живот посещенията на място могат да бъдат от полза за качеството и надеждността 

на предложените варианти за реформа. Така например прегледът на здравните политики и 

разходи може да се възползва от тестването на идеите за реформи с директорите на най-

големите болници. След глобалната финансова криза някои държави дори взеха решение да 

се консултират с крайните потребители за генериране на идеи за икономии или даване на 

възможност на крайните потребители да изразят своите предпочитания между различните 

предложения. Това може да стане чрез онлайн проучвания, специализирани уебсайтове или 
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чрез по-специализирани анкети, насочени към информирана аудитория като целевата група 

от населението или отговорните за разходите длъжностни лица. Така например 

правителството на Обединеното кралство прикани обществеността да даде своя принос към 

провеждането на Обстоен преглед на разходите за 2010 г. чрез открита покана, озаглавена 

„Изразете мнение по въпроса за публичните разходи“.  

Процес 

65. Трябва да се разработи ясен набор от критерии за преглед, които да насочват 

разработването на варианти за икономия/преразпределение на разходи. Това е особено 

важно що се отнася до вариантите за стратегически икономии, тъй като те включват 

определяне на това кои услуги или трансферни плащания могат да отпаднат или да бъдат 

съкратени. Особено в страни, в които процесът на преглед на разходите се основава на 

подхода „отдолу нагоре“ (вж. следващия раздел), е доказано, че е полезно тези критерии да 

бъдат напълно изяснени в самото начало на процеса на преглед на разходите. Наред с това 

е важно да се гарантира политическо одобрение на критериите.  

66. Критериите следва да се основават на проблемните области, определени за 

конкретния преглед на разходите и следва да акцентират върху осъществимостта на 

изпълнението. Изборът на критерии трябва да произтича от конкретните проблемни 

области, разглеждани от прегледа на разходите, т. е. разпределителна и техническа 

ефикасност, ефективност и функционална съгласуваност. Освен това критериите следва да 

отчитат осъществимостта на прилагането на предложените варианти за реформа. 

Осъществимостта се отнася до множество фактори като еднократни разходи за изпълнение 

(напр. първоначална инвестиция в ИТ, обучение на персонала), риск (административна или 

социална съпротива), времеви хоризонт (включително политическия график), необходими 

предпоставки  (напр. изменение на закона), отрицателни последици върху други разходни 

линии и т.н. Трябва също така да се вземе предвид капацитетът на дадена администрация 

да прилага едновременно редица реформи - дори всяка от тях да е с добра оценка за 

осъществимост. Като се има предвид, че периодът на преглед на разходите често е 

ограничен, изпълнението на предложенията обикновено изисква по-нататъшна работа, 

която да бъде предприета след процеса на преглед.  

67. След определяне на критериите, вариантите за икономии или 

преразпределение за всеки отделен преглед на разходите могат да бъдат оценявани и 

налагани върху матрица. Матрицата може да бъде структурирана на база икономия и 

осъществимост, както и на база възможни допълнителни измерения. На Фигура 10 по-долу 

размерът на балона отразява очакваните последици за качеството на услугата - червеното 

означава отрицателни, а зеленото - неутрални или положителни последици. Всяка 

комбинация от тях води до конкретно заключение: спиране на реализацията, когато както 

очакванията за икономии, така и осъществимостта са ниски, приоритизиране на 

изпълнението, ако осъществимостта е висока, дори при ограничени икономии и т.н. При 

някои отделни прегледи на разходите е възможно нито един от вариантите да не бъде 

привлекателен, което означава, че реформи не трябва да бъдат предприемани.  
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Фигура 8: Матрица за приоритизиране  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Европейска комисия (2014 г.).  

68. При формулиране на вариантите за реформа е необходимо да се оцени 

потенциалната ефективност на алтернативните разходи. Един от възможните подходи 

към това е да се направи анализ на чувствителността, за да се симулира въздействието на 

по-ниско ниво на разходите и/или на алтернативното разпределение на разходите по 

отделните цели на политиката. Друг подход е един от главните фактори за разходите да 

варира и да се приспадат общите икономии. Трета възможност е първо да се предефинира 

политиката (например чрез премахване на излишна стъпка в процеса или обединяване на 

функциите за поддръжка) и след това да се оцени новото ниво на разходите (от нула или 

разликата). При всички случаи икономиите трябва да са в нетно изражение след приспадане 

на новите повтарящи се разходи, потенциално генерирани от новия целеви процес - след 

еднократните разходи за неговото въвеждане.  

69. След разработването на варианти за икономии или преразпределение на 

разходите е важно те да бъдат фиксирани в многогодишните бюджети на съответните 

министерства. За реализиране на много от икономиите, идентифицирани в резултат на 

прегледа, ще са необходими няколко години, а някои от тях ще изискват предварителни 

инвестиции или други разходи (например обезщетения при уволнение), за да бъдат 

постигнати. Ако вземането на решения и управлението на бюджета остане само на годишна 

база, няма да има гаранция, че средствата, отпуснати на министерствата през първата 

година, ще доведат до намаляване на разходите през втората и третата година. Поради това 

единственото ефективно средство за гарантиране, че икономии ще бъдат реализирани и 

през следващите години, е икономиите (и всички първоначални разходи, необходими за 

тяхната реализация) да бъдат отразени в средносрочните бюджетни цели за съответното 

министерство. Важно е годишният бюджет за всяка финансова година да следва 
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преразпределението на средносрочната бюджетна цел от предходната година, така че 

договорените през предишните години икономии винаги да се отразяват в базовите разходи 

за дадена финансова година. Многогодишната финансова прогноза за ресорните 

министерства също ще им помогне да планират бъдещите разходи и да вземат трудни 

решения, необходими за постигане на икономии, вместо да чакат и да се надяват, че 

годишният бюджет за следващата година ще ги спаси от необходимостта да правят труден 

избор. Интегрирането на икономиите в средносрочните бюджетни планове ще изисква от 

отдел „Бюджетиране“ на МФ да се ангажира в процеса на преглед на разходите и да 

придобие на ранен етап разбиране за бюджетните последици от различните варианти за 

реформи.  
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VI. РЕШЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕГЛЕД НА ПУБЛИЧНИТЕ 

РАЗХОДИ  

А. Процес на избор на мерки за икономии или преразпределения и приемане 

на доклада за преглед на разходите  

70. Окончателното решение кои мерки за икономии или преразпределения да бъдат 

приложени следва да бъде взето от МС. Отговорността за избор на вариантите за 

икономии или преразпределения следва да бъде предоставен на МС, за да се гарантира, че 

решението ще има достатъчна тежест, за да се преодолее евентуалната съпротива на фазата 

на изпълнение. Въпросът за това кой следва да вземе политическо решение по отношение 

на мерките за икономии зависи до известна степен и от естеството на прегледа на разходите. 

Ако фокусът е поставен върху стратегическите икономии, то политическата чувствителност 

на решения за съкращаване или орязване на програми означава, че подобни решения почти 

винаги трябва да се вземат на най-високо ниво. И обратно, при преглед на разходите, който 

води само до икономии от ефикасност, окончателното решение може да бъде оставено в 

ръцете, например, на министъра на финансите.  

71. Независимо от институционалната рамка на прегледа на разходите, 

мобилизиращата функция на МФ е от основно значение за осигуряване на 

съдействието на разходните министерства. Дванадесет от четиринадесетте държави, 

участвали в проведеното от ОИСР през 2012 г. проучване, посветено на прегледа на 

разходите, отчитат, че МФ е/една от основните институции, отговарящи за надзора и 

прегледа на докладите, изготвени по време на процеса на преглед на разходите. Ето защо е 

от съществено значение МФ активно да анализира положителните страни или да настоява 

за промени във вариантите за икономии, предложени от разходните министерства. При един 

съвместен процес на преглед на разходите като предложения за България именно 

представителите на МФ в работните групи и Управляващия комитет ще бъдат тези, които 

ще носят основно отговорността за осъществяването на тази мобилизираща функция. Ето 

защо е от жизненоважно значение МФ да отдели значителни ресурси за дейността на 

работните групи и Управляващия комитет. В някои страни като Ирландия и Словакия е 

създадено отделно постоянно звено в структурата на МФ, което е натоварено с 

извършването на прегледи на разходите.  

72. Съгласно предложената институционална рамка за преглед на разходите в 

България (вж. Приложение 3), процесът на вземане на решения относно 

възможностите за икономии и приемането на доклада за преглед на разходите 

включва следните стъпки: Работните групи подготвят набор от възможните варианти за 

реформи и идентифицират мерките за икономии и преразпределяне. МФ участва активно в 

провеждането на анализа и разработването на вариантите за икономии. Управляващият 

комитет предоставя стратегически насоки в този процес и след като одобри препоръките и 

вариантите за икономии, предложени от Работната група, ги представя на МС за 

разглеждане и приемане. След като разгледа пълния пакет документи за преглед на 

разходите, МС взема окончателни решения относно възможностите за икономии и 
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преразпределение и приема доклада за преглед на разходите.  

Б. Информация, необходима на министрите за вземане на информирано 

решение  

73. За да подпомогне вземащите решения отговорни лица правилно да преценят 

плюсовете и минусите на различните възможности, всяко предложение за политика 

на икономии следва да включва следната информация: i) въздействие върху бюджета 

за предстоящата и следващите три години, като разчетите за разходите са направени при 

съгласуваност на използваните методологии и допускания за различните програми; ii) 

обосновка на предложението от гледна точка на публичната политика; iii) въздействие на 

предложението за политика върху засегнатите групи и всички социални, регионални или 

икономически последици; iv) законови изисквания, процедурите на прилагане 

(включително дали мярката може да бъде приложена като част от бюджета за текущата или 

следващата година или изисква по-нататъшно развитие) и процеса на консултации, ако е 

необходимо; и v) пътна карта с календар и ръководител на етапа на изпълнение. Примерен 

шаблон за вземане на решение относно възможностите за икономии е представен в Таблица 

4 по-долу.  

Таблица 4: Шаблон за вземане на решения относно икономиите на разходи  

Програма 

Въздействие върху 

бюджета (млн. щ. д.)  

разходи (-)/икономии (+) 

2017 г. 

базови 

разходи 

2018 г. 

План 

2019 г.  

 

2020 г.  

 

2021 г.  

 

Общо Препоръки на 

Управляващия 

комитет за 

разглеждане от 

МС  

Вариант A – Резюме на 

промяната в политиката 

       

Вариант B - Резюме на 

промяната в политиката 

       

Вариант C – Резюме на 

промяната в политиката 

       

Записка: Общо ресурсно 

обезпечаване 

       

Описание 

Описание на 

политиката: 

[Опишете предложението за промяна на политиката] 

Обосновка: [Дайте обосновка на предложението за промяна на политиката от гледна точка 

на публичната политика] 

Засегнати страни: [Опишете подробно въздействието от промяната на политиката: кой ще бъде 

засегнат; брой засегнати; финансово въздействие върху засегнатите; 

регионални или секторни въздействия] 

Други особености: [Идентифицирайте други особености, например: Има ли неблагоприятни 

социални/икономически последици от промяната? В съответствие ли е 
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промяната на политиката с предишни ангажименти на правителствената 

политика? Има ли последствия за други програми?]  

Изпълнение: [Законодателни промени няма да/ ще са необходими. В какъв срок 

законодателството трябва да се приложи? Промяната в политиката изисква ли 

консултации с трети страни преди изпълнението? Кой ще ръководи 

изпълнението и в каква времева рамка?] 

Вероятна реакция на 

трети страни: 

[Опишете подробно реакцията на заинтересованите страни: има ли лобистки 

групи / мозъчни тръстове/институции, които ще се застъпват/силно ще се 

противопоставят на промяната] 

Източник: МВФ (2014 г.).  
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VII. ДОКЛАДВАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ  

  А. Представяне на данните, анализа и препоръките  

74. Препоръчва се правителството да приеме обща структура и формат на 

докладите за преглед на разходите. Докладите трябва да бъдат възможно най-кратки (вж. 

Приложение 6 за примерна структура на доклад за преглед на разходите). Като минимум 

всеки доклад трябва да съдържа следните елементи: Резюме; Съдържание; Глава, 

съдържаща общ преглед на сектора, методология и ключови въпроси, на които трябва да се 

отговори с прегледа; Глава, която се фокусира върху анализа на ключовите въпроси; и Глава 

със заключения, варианти на политика и препоръки. Приложенията трябва да включват 

списък на използваната литература, техническото задание на прегледа на разходите и 

състава на работната група. Могат да бъдат разработени и допълнителни комуникационни 

продукти за различни аудитории (вж. следващия раздел).  

75. Добре изготвеният доклад за преглед на публичните разходи трябва да съдържа 

следните характеристики:  

• добра структура, отразяваща логическия ред, в който авторът на прегледа е 

структурирал анализа;  

• липса на пропуски, т. е. изследователските въпроси трябва да бъдат обработени в 

логичен ред на представяне;  

• кратки изречения, с една идея на параграф, използване на тематични изречения (т. е. 

изречения, изразяващи основното послание на абзаца) в началото на всеки параграф;  

• проста и недвусмислена формулировка; и  

• съгласуваност между анализа и заключенията.  

76. Специално внимание следва да се обърне на представянето на препоръките. 

Препоръките са действия, идентифицирани в резултат от прегледа на разходите, които са 

необходими за постигане на икономии или преразпределение на разходи.  
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77. Самият преглед на разходите е само началото на процеса на реформи. Реалното 

изпълнение на препоръките е единственият резултат, който отговаря на изискванията за 

успех на прегледа. Нивото на политическа воля (и реализъм), както и капацитетът на 

подложените на преглед институции да изпълнят отправените препоръки са двата фактора, 

които трябва да бъдат взети под внимание при изготвянето на окончателните препоръки. 

Освен това е твърде вероятно срещу много от препоръките да има силна съпротива сред 

ключови заинтересовани страни в засегнатите институции. Това е вероятно да се случи, 

когато е отделено недостатъчно внимание на подхода за управление на промените във 

всички фази на прегледа на разходите.  

78. Препоръките трябва да бъдат конструктивни, обвързани със срокове и да 

посочват конкретни изпълнители. В идеалния случай една препоръка трябва да бъде 

разделена на логически стъпки за изпълнение. Препоръките трябва да са насочени към 

първопричините за проблемите, идентифицирани от прегледа на разходите и техните 

последици. Препоръки от общ характер следва да се избягват. За допълнителни съвети как 

да бъдат написани добри заключения и препоръки вижте Каре 4.  

79. Оценката на икономиите, подреждането по приоритети и поетапното 

изпълнение на препоръките е добра практика. Остойностяването на препоръките е 

необходима част от прегледа на разходите, макар че обикновено това е възможно 

единствено под формата на приблизителни стойности. Включването на очакваните 

икономии в резултат на изпълнението на предложената препоръка и на потенциалните 

разходи е важна част от приоритизирането на препоръките. По правило прегледът на 

разходите не следва да препоръчва увеличаване на разходите за съответните програми. От 

особена важност е приоритизирането на препоръките. Подробният списък на 

съществуващите проблеми обикновено е твърде дълъг, за да послужи за основа за действие. 

Каре 5: Добра практика в изготвянето на доклади за преглед на разходите   

При изготвяне на заключения и препоръки следва да се имат предвид следните важни 

насоки:  

• необходими са яснота и конкретика;  

• заключенията трябва да са с ясен фокус и да следват приоритетите;  

• систематичност при представяне на аргументите в подкрепа на дадено 

заключение;  

• допусканията трябва да са изрично посочени;  

• критериите и референтните стандарти за обосновка трябва да бъдат изрично 

посочени;  

• избягване на дублиране и противоречия;  

• проверка дали всички предложени препоръчителни действия са в съответствие 

с приложимите правила и регламенти; и  

• обобщенията трябва да са сведени до минимум.  

 
Източник: Ирландското правителство. (2007 г.). Наръчник на инициативата „Максимална рентабилност 

и преглед на политиката“.  
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По-важно за лицата, отговорни за определяне на политиката, е да се идентифицират 

ограничен брой ключови въпроси - от три до пет на сектор, за които намирането на подкрепа 

е най-критично. От полза може да е също така и йерархичното групиране на препоръките. 

Основната препоръка (например „Подобряване на равнопоставеността при социалното 

подпомагане“) може да е насочена към създателите на политики, докато нейните 

технически спецификации да са насочени към технократите (например „да се промени 

балансът между програми А и Б, да се подобри програма С чрез предприемане на действия 

1, 2 и 3“). Поетапното изпълнение в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план е друг 

начин препоръките да бъдат представени в по-лесна за възприемане форма.  

80. В идеалния случай препоръките трябва да бъдат придружени от план за 

изпълнение. Планът за изпълнение е един от най-съществените резултати от прегледа на 

разходите. Този план ще помогне на правителството да реши кои препоръки да бъдат 

приложени и ще предостави рамка за планиране на изпълнението, която може да се 

използва за привличане на подкрепата на заинтересованите страни и осигуряване на 

необходимите ресурси. На етапа на приключване на прегледа на разходите планът за 

изпълнение може да има само индикативен характер, тъй като ще трябва да бъде подложен 

на процес на вземане на политически решения, който ще трасира пътя за изпълнение.  

81. И не на последно място, важно е да се установят механизми за наблюдение на 

изпълнението на препоръките от прегледа на разходите. Създаването на рамка за 

мониторинг и оценка е полезно с оглед на това да се гарантира изпълнението на резултатите 

и да се обвържат прегледите на разходите с по-широкия процес на бюджетно и 

стратегическо планиране. То е израз на концепцията, че прегледът на разходите е повтарящ 

се и непрекъснат процес. Организацията на мониторинга трябва да гарантира проследяване 

и публично докладване на реализацията на паричния израз на икономиите от мерки като 

съкращения на персонала, по-ниски производствени разходи и намаляване на разходите за 

издръжка. Това изисква прегледът на разходите да представи реалистичен брой на ясни 

цели. МФ играе водеща роля в мониторинга като част от бюджетния процес и докладва на 

МС. Необходимо е редовно провеждане на съвместни срещи на МФ и МС с ресорните 

министри за отчитане на напредъка и за да се гарантира, че изпълнението върви по план.   

Б. Комуникация  

82. МФ заедно с ресорното министерство (министерства) отговаря за 

комуникацията и разпространението на прегледите на разходите. В съответствие с 

добрата международна практика се насърчава прозрачността по време на целия процес, като 

се започне от момента на стартиране на прегледа на разходите, през докладите за напредъка 

до отчитане на изпълнението на мерките за икономии. Комуникацията и разпространението 

на резултатите от прегледа са също важни и за осигуряване на подкрепата на 

заинтересованите страни, тъй като успешното прилагане на препоръките от прегледа на 

разходите може да изисква тясно сътрудничество с различни заинтересовани страни. 

Прозрачността също така увеличава отчетността на правителството спрямо 

данъкоплатците. Като минимум МФ трябва да обяви започването на прегледа на разходите 

на своя уебсайт, да публикува техническото задание и да създаде хранилище за 
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представените доклади за преглед на разходите, публикувани на неговия уебсайт.5  

Ресорните министерства също следва да публикуват докладите за прегледа на техните 

разходи на своите Интернет страници. Преди изготвянето и публикуването на докладите 

МФ трябва да гарантира, че процедурните насоки са спазени и че техническото качество на 

докладите отговаря на минималните стандарти и се придържа към техническото задание. 

Препоръчва се също така да се публикуват редовни доклади за напредъка в изпълнението 

на препоръките от прегледа на разходите.  

83. В идеалния случай комуникацията и разпространението трябва да се основават 

на стратегия, която диференцира аудиторията и подготвя целенасочена комуникация 

за всяка група. Една добра стратегия за разпространение обикновено: (i) определя целевата 

аудитория спрямо целите на предприетите действия (например политици, партньори, 

изследователи или други заинтересовани страни) и (ii) определя какъв вид дейности по 

разпространение на политики са необходими, например интервюта за пресата, доклади от 

проучвания и кратки доклади за политиката. За различните аудитории следва да се изготвят 

различни комуникационни продукти (Таблица 5). За експертите трябва да бъде публикуван 

пълният текст на доклада за преглед на разходите с приложенията към него. За 

заинтересованата добре информирана аудитория (политици и журналисти) може да бъде 

публикувана по-кратка версия на доклада, от порядъка на 10 страници, съдържаща 

основните изводи, подкрепени с цветни графики. За масмедиите и широката общественост 

се препоръчва изготвяне на съобщение от 2 страници, съдържащо само основните послания 

изредени като подточки. Този подход привлича както представителите на масмедиите, така 

и политиците на високо равнище, които не разполагат с време за четене на по-дълги 

доклади.  

Таблица 5: Съгласуваност между публикации и аудитория  

Вид публикация Аудитория 

Пълен доклад от прегледа Експерти 

Доклад за политиката Имащи право на достъп 

Тематична записка Заинтересовани 

Съобщение до медиите Неспециалисти 

Източник: Адаптация въз основа на разработка на Световната банка (2011 г.).  

 

  

                                                 
5 Така например, Министерството на финансите на Словакия има специална секция на своята Интернет 

страница, в която са публикувани както доклади за прегледи на разходите, така и други полезни материали: 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11190.  

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11190


 

50 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Библиография  

Better Evaluation (2017). Cost-Benefit Analysis, available at: 

http://www.betterevaluation.org/sq/evaluation-options/CostBenefitAnalysis?page=0%2C2  

Better Evaluation (2017). Cost-Utility Analysis, available at: 

https://www.betterevaluation.org/evaluation-options/cost_utility_analysis Council of Ministers, 

Bulgaria (2017): Decision on the budgetary procedure for 2018, January 2017. 

European Commission. 2008. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, available 

at: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf 

Government of Ireland (2007). Value for Money and Policy Review Initiative Guidance Manual, 

available at http://publicspendingcode.per.gov.ie/wp-content/uploads/2011/11/VFM-Guidance-

Manual-2007.pdf;  

IMF (2015). Republic of Slovenia: Technical Assistance Report-Establishing a Spending Review 

Process, available at: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Republic-of-

Slovenia-Technical-Assistance-Report-Establishing-a-Spending-Review-Process-43289;   

IMF (2016). Slovak Republic. Spending Reviews of Health, Transport, and Information 

Technology, available at: 

http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=11154&documentId=14891;  

Manning, N., Parison, N. (2001). Modernization of the Federal Civil Service: Methodology for 

Functional Reviews, available at: 

http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/ACSRCourse2007/Session%208/RussiaFu

nctional_reviews_final_eng.pdf 

The Ministry of Finance of Bulgaria (2017): Instructions on the preparation and presentation of 

budgetary forecasts for the period 2018-20, February 2017.  

OECD (2013). Spending Reviews, available at 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2013)

6&doclanguage=en   

Robinson, M. (2014), Spending Reviews, available at http://www.oecd-

ilibrary.org/governance/spending-reviews_budget-13-

5jz14bz8p2hd;jsessionid=3c7mgwgrlqln9.x-oecd-live-02.  

 

Vandierendonck, C. (2014): Public Spending Reviews: Design, Conduct, Implementation; EU 

Economic Papers 525/2014), available at 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp525_en.pdf; 

http://www.betterevaluation.org/sq/evaluation-options/CostBenefitAnalysis?page=0%2C2
https://www.betterevaluation.org/evaluation-options/cost_utility_analysis
http://publicspendingcode.per.gov.ie/wp-content/uploads/2011/11/VFM-Guidance-Manual-2007.pdf
http://publicspendingcode.per.gov.ie/wp-content/uploads/2011/11/VFM-Guidance-Manual-2007.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Republic-of-Slovenia-Technical-Assistance-Report-Establishing-a-Spending-Review-Process-43289
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Republic-of-Slovenia-Technical-Assistance-Report-Establishing-a-Spending-Review-Process-43289
http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=11154&documentId=14891
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/ACSRCourse2007/Session%208/RussiaFunctional_reviews_final_eng.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/ACSRCourse2007/Session%208/RussiaFunctional_reviews_final_eng.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2013)6&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2013)6&doclanguage=en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/spending-reviews_budget-13-5jz14bz8p2hd;jsessionid=3c7mgwgrlqln9.x-oecd-live-02
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/spending-reviews_budget-13-5jz14bz8p2hd;jsessionid=3c7mgwgrlqln9.x-oecd-live-02
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/spending-reviews_budget-13-5jz14bz8p2hd;jsessionid=3c7mgwgrlqln9.x-oecd-live-02
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp525_en.pdf


 

51 

 

World Bank (2011). Practitioners’ Toolkit for Agriculture Public Expenditure Analysis, available 

at: http://siteresources.worldbank.org/INTARD/825826-

1111406330465/23065905/AgToolkit11_web_ePDF.pdf;  

  

http://siteresources.worldbank.org/INTARD/825826-1111406330465/23065905/AgToolkit11_web_ePDF.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/825826-1111406330465/23065905/AgToolkit11_web_ePDF.pdf


 

52 

 

Приложение 2: Терминологичен речник  

Базови разходи Оценка на разходите, свързани с очаквано изпълнение на 

правителствени програми и дейности в условия на непроменени 

регулаторна рамка и политики. 

Съотношение 

ползи/разходи 

(П/Р) 

Коефициентът ползи/разходи представлява съотношението между 

дисконтираните ползи и дисконтираните разходи с оглед 

постигането на дадена цел на политиката. 

Анализ „разходи -

ползи“ 

Сравнение между разходите и ползите, свързани с алтернативни 

начини за постигане на конкретна цел. Както разходите, така и 

ползите се изразяват в парична стойност. 

Анализ „разходи - 

ефективност“ 

Сравнение между разходите и ползите, свързани с алтернативни 

начини за създаване на сходни крайни продукти, при което 

ползите са изразени като крайни продукти или резултати, които се 

очаква да бъдат постигнати. Този тип анализ често се използва 

като алтернатива на анализа „разход-полза“, когато ползите не 

могат да бъдат представени в парично изражение. 

Анализ “разходи - 

полезност” 

Сравнение между разходите и ползите, свързани с алтернативни 

начини за достигане до сходни крайни продукти, като ползите са 

изразени чрез полезността или стойността въз основа на 

предпочитанията на отделните потребители.  

Дисконтова норма Дисконтовата норма се прилага спрямо предполагаемите разходи 

и ползи на даден проект за времетраенето или срока на 

икономически живот на този проект с цел преобразуване на 

стойността на дадена бъдеща възвръщаемост в днешна стойност, 

тъй като стойността на парите или стоките в настоящето се 

разглежда като по-висока от очакваната стойност на стоките и 

финансовата възвръщаемост в бъдеще. ВНВ е дисконтовата 

норма, при която ННС на дадено предложение е равна на нула. 

Ефективност Степента, до която са постигнати целите на дадена интервенция 

(политика/програма/проект). 

Ефикасност Измерител на степента на икономичност на преобразуването в 

резултати на входящите ресурси/вложените средства (финансови 

средства, експертиза, време и т. н.). 

Оценка Систематично и обективно оценяване на текущи или завършени 

проект, програма или политика, тяхното концептуално 

разработване, изпълнение и резултати. 

Въздействие Първични и вторични дългосрочни ефекти, произведени от дадена 

интервенция, пряко или непряко, преднамерено или 

непреднамерено. 

Показател Количествен или качествен фактор или количествена или 

качествена променлива величина, предоставящи просто средство 

за измерване на постиженията, за отразяване на промените, 



 

53 

 

свързани с дадена интервенция, или за подпомагане на 

оценяването на представянето на участник в развитието. 

Входящи ресурси Финансовите, човешките и материалните ресурси, използвани за 

развиване на дадената интервенция. 

Вътрешна норма 

на възвръщаемост 

(ВНВ) 

Максималният лихвен процент, който дадено предложение може 

да си позволи да изплаща за използваните ресурси и който 

позволява на предложението да покрие инвестиционните и 

оперативните си разходи, без да е на загуба. С други думи, ВНВ е 

дисконтовата норма, при която ННС на дадено предложение е 

равна на нула. 

Средносрочна 

бюджетна прогноза 

Средносрочно бюджетно предвиждане за консолидираните 

бюджетни разходи за текущата фискална година плюс трите 

следващи фискални години.  

Нетна настояща 

стойност (ННС) 

ННС е сборът от дисконтираните ползи, намален със сбора от 

дисконтираните разходи. 

Резултат Вероятните или вече постигнатите краткосрочни и средносрочни 

ефекти от крайните продукти на интервенцията. 

Крайни продукти Продуктите, средствата за производство и услугите, получени в 

резултат на дадена интервенция; понятието може да включва и 

промените, произтичащи от интервенцията, които имат 

отношение към постигането на резултатите. 

Икономии Мерки, водещи до намаляване на разходите по даден бюджетен 

ред.   

Икономии от ефикасност: икономии, реализирани вследствие на 

предоставянето на даден краен продукт или набор от крайни 

продукти на по-ниска цена.  

Стратегически икономии: икономии, реализирани вследствие на 

намаляване на количеството или качеството на създадените 

крайни продукти 

Преглед на 

разходите 

Процесът на определяне и предлагане на мерки за намаляване 

и/или пренасочване на държавните разходи въз основа на 

системни проверки на базовите разходи. 
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Приложение 3: Примерен модел за техническо задание (ТЗ) на преглед на 

публичните разходи  

Настоящото приложение представя общите елементи, които обичайно се включват в 

ТЗ на прегледа на разходите. Важно е ТЗ да бъде ясно формулирано и да е постигнато 

споделено разбиране и съгласие по съдържанието му. Препоръчително е правителството да 

приеме общ формат на ТЗ на прегледите на разходите, за да се осигури последователност. 

Посоченият образец може да бъде адаптиран спрямо конкретните нужди на всеки отделен 

преглед на разходите, но следва да съдържа като минимум следните елементи:  

  

1. Контекст  

2. Поставената от правителството задача  

3. Обосновка на прегледа на разходите  

4. Цели и основни въпроси за изследване  

5. Обхват, базово състояние и целеви икономии  

6. Методология  

7. Резултати  

8. Институционална рамка, мандати и отчетни връзки  

9. Ресурси/бюджет  

10. Състав на екипа  

11. График  

12. Контрол на качеството и оценители, извършващи партньорска оценка  

13. Приложения  
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Приложение 4: Обобщение на ролите и отговорностите във връзка с прегледа 

на публичните разходите  

Министерски съвет:  

• Приема Решение за провеждане на преглед на разходите (ПР) (рамка, области, които 

да бъдат обхванати от ПР, задание, времеви график и крайна цел); 

• Назначава Управляващ комитет и му възлага, заедно с Министерството на 

финансите (МФ), да проведе ПР; 

• Определя количествено измерима цел (цели) за реализиране на икономии, и 

сроковете, в които да  бъдат постигнати;  

• Приема препоръките и ги съобщава на широката общественост; 

• Осигурява политическото ръководство и информира обществеността; 

• Взема окончателни решения относно вариантите за икономии и пренасочване на 

средства. 

Управляващ комитет: състои се от старши служители от МФ (от направления 

икономическа политика, бюджет, разходи), отговорните ресорни министерства и 

заместник-министъра на финансите, отговарящ за прегледите на разходите, във функцията 

на председател. 

• Предоставя стратегическо ръководство и мандат на Работните групи; 

• Предоставя указания на Работните групи в течение на целия процес, включително 

посредством възможни варианти за реформа въз основа на извършената 

диагностика, възможното въздействие и осъществимостта на предложените 

варианти; 

• Провежда заседания за отбелязване на напредъка (веднъж месечно); 

• Прави преглед и изразява становище по предложения, направени от Работните 

групи; 

• Осигурява участието на ресорните министерства в процеса; 

• Осъществява вътрешна комуникация; 

• Внася препоръките/вариантите за политики в Министерски съвет за разглеждане и 

одобряване. 

Председател на Управляващия комитет: 

• Осъществява координация и контрол на работата на Управляващия комитет и 

Работните групи; 

• Свиква и провежда работни срещи на Управляващия комитет с цел осигуряване 

навременното предаване на докладите съгласно Решението; 

• Изисква редакция на проектодокладите, ако Управляващия комитет счете това за 

необходимо; 
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• Одобрява докладите на Работните групи като има решаващ глас, в случай че не е 

взето решение с мнозинство от Управляващия комитет;  

• Внася и представя докладите в Министерски съвет за разглеждане и приемане.  

Членове на Управляващия комитет: 

• Участват като активни членове в работните заседания на Управляващия комитет; 

• Консултират Работните групи по технически и други въпроси при възникване на 

съмнения във връзка с изпълнението на възложените им задачи; 

• Вземат решение относно предложенията на отделните Работни групи, направляват 

активно тяхната работа и следят предварителните резултати; 

• Осъществяват надзор върху дейността на Работните групи въз основа на седмичните 

справки за напредъка на работата и предлагат мерки с цел осигуряване навременното 

предаване на докладите. 

Работни групи: председателстват се от Ръководителя на прегледа на разходите (служител 

на МФ, работещ под ръководството на високопоставено длъжностно лице от МФ), и 

включват технически персонал и служители с отговорности в областта на планирането и 

бюджетирането от МФ и съответните ресорни министерства (бюджетни анализатори, 

вътрешни одитори, служители в стратегическите звена и т. п.), както и подбрана група 

представители на органите на местното самоуправление. В случай че е налице съответна 

експертиза, външни експерти (одитори, консултанти, представители на академичната 

общност) също са добре дошли. Важно е работните групи да са неполитизирани и да са 

съставени от държавни служители и независими експерти. Работните групи могат да се 

подпомагат от малък секретариат в МФ. Управляващия комитет и Работните групи следва 

да провеждат редовни координационни срещи, които да позволят на ръководителите на 

прегледите на разходите да следят напредъка и да дадат възможност на председателя да 

предоставя указания. Препоръчително е членовете на дадена работна група да нямат право 

да налагат вето върху идея на друг член на тази работна група. Така ще се гарантира 

представянето пред Министерския съвет (а оттам – и пред по-широката общественост) на 

набор от алтернативни варианти на политики.  

• Извършват анализ;  

• Подготвят варианти за реформи в рамките на определените цели за реализиране на 

икономии; 

• Изготвят оценка на качеството, на социалното въздействие и на риска, както и 

проверка за законосъобразност; 

• Подготвят други препоръки по отношение на качеството. 

Ръководител на преглед на разходите/Ръководител на Работна група: 

• Свиква и провежда срещи на Работните групи с цел осигуряване навременното 

предаване на доклада на Управляващия комитет; 

• Предлага темите за работните срещи; 
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• Планира и разпределя задачи, като залага ясни и реалистични цели за постигане от 

Работната група; 

• Ръководи членовете при изпълнението на възложените им задачи; 

• Осъществява ръководство при събирането на данни и извършването на анализи; 

• Отправя към Управляващия комитет искане за инструкции по технически и други 

въпроси при възникване на съмнения във връзка с изпълнението на задачите; 

• Изисква бърз достъп до необходимите документи, регистри и други нужни за 

анализа данни; 

• Представя седмични справки за напредъка на работата за информация на 

Управляващия комитет; 

• Представя на Управляващия комитет доклада съгласно договорения времеви 

график. 

Членовете на Работната група: 

• Участват активно в дейността на Работната група и изпълнението на възложените 

задачи по експедитивен и ефикасен начин; 

• Събират необходимите данни от съответните институции;  

• Определят служители от органите на държавната или местната администрация, 

които да могат да подпомагат дейността на Работната група по най-добрия начин; 

• Откриват документи, вече изготвени анализи, доклади и други работни документи, 

които могат да подпомогнат дейността на Работната група;  

• Уведомяват председателя за евентуални затруднения при събирането на 

необходимите данни; 

• Предоставят коментари по проекта на анализа; 

• Предоставят консултации по вариантите за реформи;  

• Предоставят консултации по възможните разходи, рискове и плановата 

последователност; 

• Участват във финализирането на доклада. 

Министерство на финансите  

• Изготвя проект на Решение за последващо одобрение от Министерски съвет (цели, 

области, които да бъдат обхванати от прегледа на разходите, времеви график, 

заданията за Управляващия комитет и Работните групи); 

• Подготвя базови данни за областите в обхвата на ПР; 

• Споделя одитни или аналитични доклади, показатели за изпълнението; 

• Подпомага работата, като осигурява помещение и секретариат. 

Комуникацията между членовете на комитетите по правило се осъществява по 



 

58 

 

електронната поща. Доклад за резултатите от прегледа на разходите се предоставя на 

Управляващия комитет по електронната поща и в писмена форма. Ръководителят на 

Работната група ежеседмично подготвя справка за напредъка на работата и я представя на 

председателя. Справката съдържа информация за темите на дискусиите, часа и мястото на 

срещите, присъствалите членове и основните заключения. Включва се и информация 

относно напредъка на заплануваните дейности. 
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Приложение 5: Аналитични въпроси, често задавани при преглед на разходите   

Настоящото приложение съдържа две части: първата част представя примери за общи 

по характер аналитични въпроси, задавани в рамките  на ПР в Обединеното кралство и 

Словения, докато втората част дава примери за схеми за вземане на решения (дърво на 

решенията), които биха били полезни при извършването на функционален анализ като част 

от ПР.  

 

Част I. Примери за аналитични въпроси  

 

Обединено кралство (2010 г.) Словения (2015 г.) 

• Дейността от съществена важност ли е 

за изпълнение на правителствените 

приоритети?  

• Необходимо ли е правителството да 

финансира тази дейност?  

• Дейността създава ли значителна 

икономическа добавена стойност?  

• Може ли дейността да бъде фокусирана 

върху онези групи от населението, 

които най-много се нуждаят от нея?  

• Как резултатите могат да бъдат 

постигнати при по-ниски разходи?  

• Как резултатите могат да бъдат 

постигнати по-ефективно?  

• Дейността може ли да бъде 

осъществявана от не-държавен 

изпълнител?  

• Може ли заплащането на не-

държавните изпълнители да бъде 

основано на постигнатите от тях 

резултати?  

 

Съответствие:  

• Приведена ли е дейността/програмата 

в съответствие с приоритетите на 

правителството?  

Ефективност:  

• В каква степен програмата изпълнява 

своите цели?  

• Съществуват ли други начини за 

постигане на тези цели?  

Ефикасност: 

• Има ли мерки, които биха подобрили 

ефикасността на програмата?  

• Съществува ли възможност за 

подобряване на предоставяната услуга 

и опростяване на административната 

уредба?  

• Може ли програмата да е по-

целенасочена?  

• Възможно ли е сключване на договор с 

подизпълнител или привличане на не-

държавни изпълнители на по-ниска 

цена?  

• Има ли припокриване или дублиране с 

други програми?  

 

 

Източник: Световна банка.  

  



 

60 

 

 

Част II. Примери за дърво на решенията при анализ на функционалната 

съгласуваност 

 

Дърво на решенията 1- необходими функции 

 

 

 

Източник: Адаптация по Манинг и Парисън (2001). 

Функцията все още е 

необходима 

Функции на
министерството/

ведомството
по отношение
на прегледа 

Разделяне на функциите: 
Политики 
Координиране 
Доставяне на услуга 
Поддръжка и подпомагане 
Регулаторни функции 

 

Необходимата ли е функцията за 
защита на обществената безопасност? 

 

Има ли голямо търсене, което да е 
основание за запазване на функцията? 

 

Могат ли приоритетите на 
правителството да се постигнат чрез 
регулаторни или данъчни мерки, 
трансфери към поднационални 
органи или субсидии? 
 

Функцията подпомага ли други 
правителствени приоритети? 

 

Необходима ли е функцията съгласно 
изискванията на националното или 
международното законодателство 
или на конституцията? 

 

Може ли да се 
намали мащабът? 

 

Функцията все още е 

необходима 

Качеството или обемът 

следва да се 

преразгледат 

Услугата следва да 

отпадне 

Н
Е 

Н
Е 

Н
Е 

Н
Е 

НЕ 

НЕ 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

Д
А

 

Д
А
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Дърво на решенията 2 – Избор на оперативна среда 

 

Източник: Адаптация по Манинг и Парисън (2001). 

 

 

 

  

Д
А

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА ДА 

НЕ 

НЕ 

НЕ 

Н
Е 

Н
Е 

Необходими 

функции 

Разделяне на функциите: 
• Политики 
• Координиране 
• Доставяне на услуга 
• Поддръжка и 

подпомагане 
• Регулаторни функции 

 

Разглежда ли се функцията 
като „присъща за 
правителството“ поради 
сложността ѝ и 
политическата ѝ 
чувствителност? 

 

Може ли функцията да 
бъде поета от органи на 
местната власт? 

 

Делегиране или 

децентрализиране 

Функцията се разглежда 

като присъща за 

правителството –възлага 

се на централните органи 

на изпълнителната власт 

 
Има ли или би ли могло 
да има пазар? 

 

Имат ли гражданите или 
бизнесът готовност / 
възможност да заплатят всички 
разходи по услугата? 
 

Правителството може ли да 
поема риска от 
прекратяване на услугата? 
 

Сключване на договор с частен 

изпълнител или организация с 

нестопанска цел 

Може ли услугата да бъде 

възложена на външен 

изпълнител? 
 

Ще нараснат ли 

условните 

задължения? 
 

Функцията се 

прехвърля към 

частния или 

нестопанския сектор 
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Приложение 6: Предложение за структура на доклада за преглед на 

публичните разходи  

Това приложение съдържа обща рамка на ключовите елементи, които в идеалния случай 

трябва да се съдържат в един отчетен доклад за преглед на публичните разходи:  

Заглавие или титулна страница  

Съдържание  

Съкращения  

Резюме  

• Контекст  

• Анализ  

• Заключения и препоръки  

Раздел 1: Общ преглед   

Този раздел може да включва следните подраздели:  

- Контекст  

- Правна база  

- Цели на политиката  

- Програми, подкрепящи постигането на целите на политиката и показателите за 

изпълнение  

- Общ преглед на приходите и разходите в сектора  

- Основни участници, отговорности и управление  

- Предприети до момента реформи  

- Оставащи предизвикателства  

- Методология и изследователски въпроси  

- Структура на доклада за преглед на разходите  

По отношение на методологията и изследователските въпроси е важно да се очертаят 

трите ключови въпроса, на които следва да отговори прегледът на разходите, както и 

обосновка защо именно тези три политически проблема са важни. Отговорите на тези 

въпроси ще помогнат за формулиране на препоръки за политика, насочени към подобряване 

на ефикасността и ефективността на програмата/политиката, която е предмет на преглед. 

Например параграфът, въвеждащ ключовите въпроси, може да бъде структуриран по 

следния начин:  

 „Въз основа на постигнатия до момента напредък в реформата и оставащите 

предизвикателства настоящият преглед на разходите (ПР) разглежда три ключови 

въпроса на политиката с цел да допринесе за повишаване на ефикасността и 

ефективността по тема X:  
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1. X 

2. Y 

3. Z” 

Така например, трите въпроса, на които трябваше да отговори Прегледът на 

разходите  за обществен ред и сигурност, бяха следните: 1) Какви промени по отношение 

на заетостта биха повишили ефективността на държавното управление в областта на 

обществения ред и сигурност в рамките на съществуващия разходен таван? 2) Какви 

промени по отношение на заплащането биха повишили ефективността на държавното 

управление в областта на обществения ред и сигурност в рамките на съществуващия 

разходен таван? 3) Какви промени в разпределението на допълнителните ресурси (напр. 

превозни средства, ИТ оборудване и др.) биха повишили ефективността на държавното 

управление в областта на обществения ред и сигурност в рамките на съществуващия 

разходен таван?).  

Въпросите, задавани в рамките на прегледи на разходите за полицейска дейност в 

други страни, включват: 1) Кои са факторите за ефикасност, които биха осигурили 

допълнителни часове за полицейска дейност в рамките на съществуващите ресурси? 2) Кои 

са необходимите показатели за оценка на търсенето на полицейски услуги и за измерване 

на резултатите от нарасналите инвестиции в полицейска дейност в контекста на 

потенциалните нови подходи за разпределение на ресурсите?  

Трите ключови аналитични въпроса при Прегледа на разходите за управление на 

отпадъците бяха следните: 1) Кои са основните причини за неефективност на дейностите 

по управление на отпадъците (събиране, разделно събиране/рециклиране или депониране) 

и как могат да бъдат отстранени в рамките на съществуващия финансов пакет? 2) Какви са 

предимствата и недостатъците на възлагането на външен изпълнител (аутсорсинг) спрямо 

самостоятелното предоставяне на услуги за управление на отпадъците? 3) Как може да се 

подобри ефективността на събирането, разделянето и депонирането на отпадъците в 

рамките на съществуващия финансов пакет?  

Раздел 2: Анализ  

Този раздел трябва да бъде структуриран около трите ключови аналитични въпроса, 

на които ПР трябва да отговори. По всеки въпрос анализът може да включва: 1) 

представяне на проблема; 2) сравнителен анализ (международен и вътрешен); 3) 

ефикасност; 4) ефективност. Този раздел описва също така аналитичната рамка и 

методологията, използвани при анализа. Така например, в Нидерландия ПР за полицейска 

дейност използва следната рамка за целите на анализа:  
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Раздел 3: Заключения, варианти на политика и препоръки  

Този раздел следва да обобщи основните изводи от ПР, представяйки ги в тяхната 

взаимовръзка. Той трябва също така да очертае вариантите на политиката за икономии на 

разходи и да отправи препоръки по трите ключови проблеми на политиката като ги групира 

около всеки от тях. Препоръките трябва да следват приоритетите, да са фокусирани върху 

начина на прилагане на реформите и участниците, които трябва да участват в тях и да бъдат 

представени последователно в краткосрочен и дългосрочен план. Вариантите на политиката 

трябва да включват бюджетни прогнози. Като цяло, прегледът на разходите представя 

възможности за намаляване на разходите или за по-висока ефективност и не е предназначен 

за представяне на варианти, които биха довели до допълнителни структурни разходи. 

Възможностите за политики могат да противоречат на настоящите политики и планове на 

сегашното управление. В някои случаи заключителният раздел може да бъде обединен с 

резюмето.  

 

доход 

целесъобразност ефективност 

входящи 
ресурси 

продукция / 
единица време 

крайни 
продукти 

резултат 

зависимост производителност 


