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УКАЗ № 4 

НИЕ БОРИС ІІІ 

С Божия милост и народната воля 

Цар на българите 

Обявявам на всички Наши поданици, че ХХІІІ Обикновено народно събрание, 

през Третата си редовна сесия, в 71-то заседание от 5 април 1934 г., гласува и прие, 

Ние утвърдихме и утвърждаваме следния 

 

ЗАКОН 

ЗА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТНОСТТА И ПРЕДПРИЯТИЯТА
1
 

[...] 

Г Л А В А ХІІ 

Фондове 

Чл. 117. Образуваните от държавни средства и за държавни цели фондове, 

изключая фондовете, фигуриращи в закона от 1928 г. по Стабилизационния заем, се 

унищожават, като остатъците им се внасят в приход в държавното съкровище, а 

нуждите, които са задоволявали, се задоволяват от бюджетите на съответните 

министерства. Унищожението им се извършва след преценка и по доклад на министъра 

на финансите, одобрен от Министерския съвет. 

Учредяването на нови фондове може да става само със закон след 

предварително писмено съгласие на министъра на финансите, и то само когато целите, 

които се преследват с учредяването на тия фондове, не могат да бъдат постигнати с 

редовни бюджетни средства. 

Фондовете, образувани от завещания, дарения и др. такива, се учредяват и 

управляват по правила, предвидени в специален за тия фондове закон или, ако такъв 

няма – по правилниците и наредбите, по силата на които са създадени съгласно с волята 

на завещателя или дарителя. 

                                       
1 Публикуваме само частта от закона, която се отнася до фондовете и фондациите. 



Чл. 118. Бюджетите на всички фондове, които се управляват от държавата, 

включая и фондовете, които произхождат от завещания, дарения и др. такива, се 

гласуват от Народното събрание, гдето се внасят от министъра на финансите. 

Внасянето и пазенето на приходите от тия фондове става съгласно с 

предписанията на чл. 32 от тоя закон и свободната наличност от тях се оползотворява 

съгласно със Закона за пласиране и оползотворяване на обществените фондове и пр. 

Разходите по тях се произвеждат на общо основание, както държавните разходи и 

съобразно с постъпленията на всеки фонд. 

Учредените от Св[етия] синод, митрополиите, духовните семинарии, 

ставропигиалните монастири, свещеническите и монашески училища, епархийските 

свещоливници и храм-паметника „Св. Александър Невски” фондове се управляват по 

устави, утвърдени от Св[етия] синод. Тия устави трябва да бъдат в съгласие с 

постановленията на Закона за бюджета, отчетността и предприятията. Бюджетите на 

тия фондове се утвърждават от Св[етия] синод след виза от началника на бюджето-

контролата на същия и се обнародват в Държ[авен] вестник. Разходите по бюджетите 

на същите фондове се извършват по правилата, предвидени в настоящия закон и 

съобразно с постъпленията по всеки фонд, като поемните условия, тържните и др. 

книжа се визират от съответните органи, посочени в уставите на фондовете и се 

утвърждават от Св[етия] синод. 

[...] 

Изпълнението на настоящия указ възлагаме на Нашия министър на финансите. 

Издаден в двореца Евксиноград на 7 април 1934 г. 

 На първообразния със собствената на Негово Величество ръка написано: 

БОРИС ІІІ 

Приподписал, 

Министър на финансите: 

Ст. Стефанов 

Първообразният указ е облечен с държавния печат и зарегистриран под № 3544 

на 10 април 1934 г. 

Пазител на държавния печат, 

Министър на правосъдието: 

Йор. Качаков 

На първообразния със собствената на Негово Величество Царя ръка написано 

Одобрено 



 БОРИС ІІІ 

 

Държавен вестник, № 7, 12 април 1934. 


