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I. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 

1. Състояние на българската икономика през първата половина на 2007 г. 

През първите месеци след присъединяването на страната към ЕС българската 

икономика демонстрира устойчиво развитие и висок растеж. През първото 

тримесечие на 2007 г. брутния вътрешен продукт (БВП) нарасна с 6.2% в реално 

изражение. Всички икономически сектори имаха положителен принос за растежа 

на добавената стойност. Най-динамично се развиваха услугите (реален растеж от 8.1%), 

които са и най-големият сектор в икономиката. Почти половината от растежа на 

целия сектор се дължи на отрасъл финанси, където добавената стойност се увеличи с 

40% в реално изражение. Високият растеж на финансовото посредничество се дължи на 

високата кредитна активност след премахване на кредитните ограничения от страна на 

централната банка в началото на годината, повишаването на спестяванията на 

икономическите агенти и съответно по-високото търсене на различни финансови 

инструменти за съхранение на богатството (акции на фондовата борса, пенсионни 

фондове, застрахователни дружества и т.н.). 

Индустрията нарасна със 7.6% в реално изражение. Наблюдаваният спад в добивната 

промишленост има по-скоро конюнктурен характер и е резултат от понижението на 

цените на цветните метали на международните пазари. Това, както и 

преструктурирането на част от мощностите на ключов производител, повлия и на 

динамиката на металургията в страната, но се очаква още през следващите месеци 

производството и продажбите на българската цветна металургия да се възстанови на 

предходните си нива. Производството на електроенергия също намаля на годишна база 

поради затварянето на два от реакторите на атомната електроцентрала в Козлодуй, 

което съществено ограничи възможностите на износ.  

Всички останали отрасли на индустрията се развиват динамично. Преработващата 

промишленост дължи високия си темп на растеж (14.5%) най-вече на увеличаване на 

вътрешното търсене. Отраслите, които формират основния принос за растежа на 

индустрията са ориентирани в посока задоволяване на потреблението (хранително-

вкусова промишленост, текстилна, шивашка промишленост) или свързани с растежа в 

строителството (производство на неметални минерални суровини). По-голяма 

динамика се наблюдава и при производството на машини, което е стимулирано от 

високата инвестиционна активност. Строителството продължава да нараства с 

двуцифрен темп на растеж, който от началото на годината достигна 15.5%. Основна 

причина за това е голямото търсене на недвижима собственост, изразено чрез 

покачващите се цени на имотите 

След като през последните две години аграрният сектор регистрира спад на 

добавената си стойност през първото тримесечие на настоящата година той 

отчете растеж от 2.5% в реално изражение. Отрасълът в голяма степен е зависим от 

климатичните условия и съществуват експертни оценки за ниска реколта на зърнените 

култури през настоящата година (зърнопроизводството има дял от около 30% в БДС на 

сектора) поради падналите дъждове през пролетта. 

Основен двигател на икономическия растеж е вътрешното търсене. Най-

динамичният компонент на вътрешното търсене бяха инвестициите в основен 

капитал, които регистрираха реален растеж от 35.9%. Частното потребление също 

ускори темпа си на растеж, който достигна 9.1% в реално изражение през първите три 

месеца на годината при 5.1% през първото тримесечие на 2006 г. Основна причина за 

по-високото потребление е нарастването на средния номинален доход от труд (с 
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14.7%). Положителен принос за растежа на потреблението има и увеличаването на 

заетостта. Ускорената кредитна активност е фактор, допринесъл за над 1/3 от растежа 

на потреблението през първо тримесечие, докато през същия период на предходната 

година кредитите са имали отрицателен принос за ръста на потреблението. През 

първото тримесечие растежът на правителственото потребление спадна в реално 

изражение с 2% на годишна база. 

По-високото потребление не доведе до значително ускоряване на инфлацията в 

страната. Натрупаната инфлация за първите шест месеца на 2007 г. е 2% в сравнение с 

2.9% за същия период на миналата година. 

Пазарно определяните цени (базисна инфлация) отбелязват ръст от 1.8% за периода от 

началото на годината. Най-осезаемо е увеличението в сферата на услугите (3.7%) и 

общественото хранене (5%). Хранителните стоки отчитат инфлация от 0.9% и принос 

от 0.33 процентни пункта. При тютюневите изделия акумулираната инфлация от 

началото на годината е отрицателна (-6%), което се дължи основно на 

либерализирането на пазара и повишаването на конкуренцията. Горивата са 

поскъпнали общо с 12.7%, а транспортните услуги регистрират ръст от 2.5%. 

Увеличението при административно определяните цени до юни 2007 г. е 3% и е 

значително по-малко в сравнение с това за периода януари-юни 2006 г. (13%). Най-

осезаемо нарастване има в цените за водоснабдяване и канализационни услуги, 

събиране и изхвърляне на битови отпадъци, лекарските услуги, таксите свързани с 

ЛТС, съдебните и адвокатски услуги. 

Наблюдаваните през 2006 г. тенденции на бързо увеличение в броя на заетите лица 

и на икономическата активност на населението се проявяват и в началото на 

2007 г. Според данни на НСИ средният брой на заетите през първите три месеца на 

годината достигна 3 135.4 хил. души, отчитайки растеж от 6.6% спрямо първото 

тримесечие на 2006 г. Ускореният ръст на заетостта е резултат основно от нарасналата 

икономическа активност в частния сектор на икономиката. Броят на заетите в частните 

фирми и предприятия се увеличи с 9.6% или с над 201 хил. души в сравнение с първите 

три месеца на миналата година. Анализът на показателя по отрасли показва, че основен 

принос има строителството, където броя на заетите лица е отчел растеж от 36.9% на 

годишна база. Другите отрасли с много висок принос са търговията, преработващата 

промишленост и финансовото посредничество 

Нарастването на заетите през разглеждания период е основният фактор за значителното 

увеличение на коефициента на икономическа активност на населението. Неговата 

стойност достигна 51.3% (на населението на 15 и повече навършени години) през 

първите три месеца на 2007 г. и е с 2.4 пункта по-висок в сравнение със съответния 

период на 2006 г. Увеличеният брой работни места на първичния трудов пазар 

допринесе и за продължаване на тенденцията на спад в на безработицата в страната. 

Нивото на безработица е 8%, което е с 1.7 пункта по-ниско спрямо първите три месеца 

на миналата година. Следва да се отбележи, че през разглеждания период влиянието на 

активните програми и мерки за насърчаване на заетостта върху пазара на труда 

намалява За първите три месеца на годината средномесечният брой на лицата с 

осигурена заетост в различните програми и мерки по ЗНЗ възлиза на 66.1 хил. души, 

което е с 22.9% по-малко на годишна база. 

Според данните от Наблюдението на наетите и предприятията средната работна 

заплата през първото тримесечие на 2007 г. отчете 16.7% номинален и 11% реален 

растеж на годишна база, което е най-високата стойност на показателя за последните 

осем години. Анализът на показателя по отрасли показва, че основен принос имат 
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търговията, строителството, финансово посредничество, транспорт и текстилна 

промишленост. В тях доходите от труд са се повишили съответно с 13,17,11.7,8.3 и 

10.6% и обясняват значителна част от растежа на доходите в икономиката през 

разглеждания период. 

През периода януари-май 2007 г. дефицитът по текущата сметка продължи да 

нараства. Той достигна 2 590.9 млн. евро (9.7% от БВП ) при 1752.3 млн. евро дефицит 

(съответно 7.0% от БВП) през същия период на 2006 г. Основен принос има 

търговията със стоки, където дефицитът достигна 2 664 млн. евро (10% от БВП) при 

1 846.8 млн. евро дефицит (7.4% от БВП) през 2006 г. Причините за задълбочаване на 

търговския дефицит са по-ниския от очакваното ръст на износа (6.7%). Наблюдава се 

забавяне в темповете на ръст на износа както към ЕС така и към трети страни (основно 

към азиатския регион). През изминалата година бе регистриран силен износ на 

петролни продукти, докато в началото на настоящата година се наблюдава 

понижаването на цените на енергийната суровина на международните пазари, което 

допринесе и за  спада в износа на петролни продукти през първите месеци на 2007 г. 

По-ниският износ на електроенергия се дължи изцяло на затварянето на два реактора на 

АЕЦ Козлодуй. По-ниският ръст на износа се дължи и на чисто статистически 

проблеми в резултат на преминаването към нова система за отчитане на търговските 

потоци с ЕС – системата ИНТРАСТАТ. Прилагането й в другите страни от ЕС показва, 

че през първите няколко месеца до една година е възможно получените данни да 

подценяват систематично търговските потоци, особено този на износа. Все пак, трябва 

да се отбележи, че се увеличава броят на отраслите в икономиката, които имат 

положителен принос за общия растеж на износа на страната, което в дългосрочен план 

ще доведе до намаление на зависимостта на българския износ от динамиката на малък 

брой отрасли. 

Вносът на стоки също понижи темпа си на растеж до 17.3% в номинално изражение за 

първите пет месеца на година, но все още се запази значително по-висок от растежа на 

износа на стоки. Основните фактори, определящи динамиката на показателя, са 

нарасналите доходи, вътрешното търсене (високите инвестиции в страната, растежът на 

потреблението), както и необходимостта от ресурси за междинно потребление на 

индустрията. 

Финансовата сметка на платежния баланс за първите пет месеца на годината 

възлезе на стойност 2 630.4 млн. евро и покри изцяло дефицита по текущата 

сметка. Привлеченият чужд капитал под формата на преки чуждестранни 

инвестиции възлезе на стойност 1 530.3 млн. евро, при 1 696.8 млн. евро за същия 

период на изминалата година. През 2007 г. се наблюдава по-ниско покритие на 

текущата сметка с ПЧИ – докато за периода януари-май 2006 г. то е било в размер на 

97%, то през петте месеца на 2007 г. е 59%. Очакванията са притокът на ПЧИ през 

тази година да надхвърли рекордните 4.1 млрд. евро регистрирани през 2006 г. 

Динамично развиващата се икономика, добрия инвестиционен климат и 

присъединяването ни към Европейския съюз оказват своето положително влияние 

върху тенденцията страната ни да продължава да привлича високи количества чужд 

капитал. 

Финансовата система продължава да се развива динамично и стабилно през първата 

половина на 2007 г. въпреки по-големия конкурентен натиск оказван от финансовите 

посредници от страните членки на ЕС. През първите месеци на 2007 г. динамиката на 

показателите, характеризиращи банковата система се повлия от отмяната на кредитните 

мерки на БНБ. Премахването на кредитните рестрикции започна още през август 

2006 г., когато се намали размера на допълнителните минимални задължителни 
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резерви. Постепенно от началото на 2007 г. бяха отменени изцяло административните 

ограничения и започна да се наблюдава ускоряване на кредитния ръст. Към края на 

юни 2007 г. предоставените кредити на неправителствения сектор
1
 нараснаха с 

годишен темп от 47.9% (9.4 млрд. лв.) до 29.03 млрд. лв., докато отчетеното увеличение 

за цялата 2006 г. бе 24% или с 4.37 млрд. лв. По-съществен ръст бе регистриран при 

предоставените кредити на нефинансови предприятия, които нараснаха годишно с 

53.8% до 17.79 млрд. лв. към края на юни 2007 г. При домакинствата се наблюдава 

запазване на годишния темп на нарастване на кредита, който се увеличава с 38.6% до 

10.93 млрд. лв. към края на юни 2007 г. В структурата на портфейла на домакинствата 

увеличението на предоставените кредити се дължи предимно на ипотечните кредити, 

които регистрират 74.6% годишен ръст, докато при потребителските кредити се 

наблюдава забавяне на увеличението до 17.1% към края на юни 2007 г.  

През 2007 г. продължава високата активност на търговските банки по отношение на 

привличане на повече депозити от местни клиенти с цел осигуряване на необходимия 

финансов ресурс за отпусканите кредити. Депозитите
2
 от резиденти в банковата 

система нарастват с високи темпове (с 32.4% или 7.12 млрд. лв. годишно нарастване 

към юни 2007 г.) и осигуряват пълно покритие на нарастването на кредитите. В същото 

време отслабва ролята на нерезидентните банки за акумулирането на повече 

привлечени ресурси.  

Активната кампания по привличане на депозити от страна на банковата система доведе 

до увеличаване на паричното предлагане, което нарасна с 28.4% на годишна база или с 

7 813 млн. лв. Най-съществен принос за нарастването на най-широкия паричен агрегат 

М3 имат овърнайт депозитите, които се увеличават с 43.8% на годишна база (с 3 475 

млн. лв.) към края на юни 2007 г. Депозитите с договорен матуритет до две години 

нарастват съществено с 24.1% на годишна база, докато парите извън банките с 16.1% 

или 888 млн. лв.  

През 2007 г. се наблюдава продължаване на възходящата тенденция на капиталовия 

пазар. Причини за това са приемането на страната за пълноправен член на ЕС, 

свободното навлизане на свежи финансови ресурси, листването на качествени акции на 

капиталовия пазар след успешно първично предлагане. Динамичното развитие на 

Българска фондова борса – София (БФБ) през последните две години e свидетелство за 

все по-нарастващата роля на капиталовия пазар при финансирането на дейността на 

фирмите и за по-голямата увереност на инвеститорите за придобиване на допълнителна 

доходност при влагането на свободните ресурси в алтернативни форми на инвестиране 

на банковите депозити.  

2. Основни акценти на фискалната политика по отношение на бюджетното 

изпълнение през 2007 г.  
 

След присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) от началото на 2007 г. 

страната има безпрецедентната възможност за ускоряване на процеса на конвергенция 

на икономиката в условията на европейския пазар, продължаване на реформите в 

приоритетни сфери с огромно социално и икономическо значение и повишаване на 

конкурентноспособността на икономиката в новите условия на единния пазар. 

Изключително важен инструмент за постигането на тези цели представлява достъпа до 

значителните ресурси предвидени за страната по отделните фондове на ЕС – 

                                                 
1
 Включени са кредитите, предоставени от търговските банки на домакинства, нефинансови предприятия 

и финансови предприятия.  
2
 Включват се депозитите, участващи в паричната маса и депозитите, част от дългосрочните пасиви, 

невключени в паричната маса, на другите парично финансови институции. 
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оптималното използване на този инструмент може да окаже дългосрочен положителен 

ефект върху икономическия растеж и за ускоряване на реформите в някои 

икономически сектори. Подобряването на инфраструктурата, повишаването на 

качеството на човешкия капитал, модернизацията и технологичното обновяване на 

производствата са едни от най-бързо възвръщаемите инвестиции в икономиката и 

представляват сериозен потенциал за принос към икономическия растеж в дългосрочен 

план. Ето защо оптималното използване на възможностите за финансиране на проекти 

в тези приоритетни направления със средства от евро-фондовете, в съответствие с 

Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г., подкрепени от 

национални инвестиции и от инвестиции от международните финансови институции в 

средносрочен план,  представлява едно от основните предизвикателства пред страната в 

условията на членство в ЕС.  

 

В Бюджет 2007 ефектите от членството на България в ЕС са обвързани в общата 

бюджетна рамка при спазване на ограничението за големината на публичния сектор и с 

приоритетите на правителството. Основните пунктове на фискалната политика са 

запазването на стабилна фискална позиция в подкрепа на макроикономическата 

стабилност, устойчивото икономическо развитие и ускоряване на процеса на 

конвергенция на икономиката в условията на Европейския съюз. Бюджетните политики 

за 2007 г. се основават на оптимално разпределение на публичните ресурси, съобразно 

следните средносрочни  приоритети: 

- Максимално използване на възможностите, предоставени от европейските 

фондове с цел повишаване на конкурентноспособността на икономиката за 

постигане на устойчив икономически растеж, развитие на човешкия капитал за 

осигуряване на висока заетост, доходи и социална интеграция. 

- Социална насоченост – увеличение на пенсиите, социални програми, качествено 

образование, достъп до качествени здравни услуги. 

- Модерно общество, основано на съвременни информационни технологии, 

иновации и повишаване на качеството на човешкия капитал.  

При осъществяването на приоритетните политики в публичната сфера фискалната 

политика през настоящата година е изправена пред предизвикателството да гарантира 

стабилна фискална позиция и да осигури защита от потенциални рискове, с оглед 

запазване на предвидима и стабилна макроикономическа среда. Независимо от добрите 

резултати за текущото бюджетно изпълнение за полугодието и положителното 

развитие на основните макроикономически параметри през изминалите месеци на 

годината, през 2007 г. продължава да се изостря проблема с дисбаланса във външната 

позиция на страната, с което се свързват и основните рискове за макроикономическата 

стабилност в настоящите икономически условия. Дефицитът по текущата сметка на 

платежния баланс, според данните на БНБ, нараства с високи темпове, като за петте 

месеца на годината достигна 9.7% от БВП, спрямо 7% от БВП за същия период на 

2006 г. Проблемът с дефицита по текущата сметка е във фокуса на редица 

международни анализатори, като техните препоръки са да се запази неутралния 

характер на фискалната политика и да се следва стратегията от последните години за 

формиране на бюджетни излишъци. В тази посока е и препоръката отправена по време 

на прегледа на конвергентните критерии за България, Румъния и Латвия от 

Европейската комисия (ЕК) през месец март т.г. ЕК определи бюджетното състояние на 

България като стабилно, но същевременно препоръчва страната да реализира по-висок 

от планирания бюджетен излишък за 2007 г., като рестриктивната фискална политика  

бъде продължена и в следващите години, в подкрепа на макроикономическата 

стабилност и като буфер при външни дисбаланси.  
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През 2007 г. правителството продължава следваната стратегия за стесняване на 

фискалната позиция и реализиране на бюджетeн излишък в противовес на нарастващия 

дисбаланс във външната позиция на страната. Значително по-неблагоприятното 

поведение на външноикономическите дисбаланси спрямо заложеното в бюджетната 

макрорамка за настоящата година поставя по-напрегнати изисквания спрямо 

фискалните цели за 2007 г., а именно:  
 

 реализиране на бюджетен излишък по консолидираната фискална 

програма не по-малко от 2% от БВП, поради влошаването на дефицита по 

текущата сметка на платежния баланс спрямо предходната година
3
. Промяната на 

фискалната цел за годината - от излишък в размер на 0.8 % от БВП на излишък не 

по-малко от 2 % от БВП, налага спазване на предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. 

ограничители. 

Тъй като прогнозите сочат, че за годината дефицитът по текущата сметка на платежния 

баланс за 2007 г. ще надхвърли рекордния дефицит от 2006 г., постигането на 

фискалните цели е важно, за да се запази поне неутралния характер на фискалната 

политика. При стремеж за по-активно противодействие на разрастващия се дефицит по 

текущата сметка, фискалната политика следва да се ориентира към нови, по-

амбициозни цели по отношение на бюджетния излишък, а икономическата политика на 

правителството към реализиране на мерки за подобряване на бизнес средата и 

насърчаване на производството за износ в средносрочен план.   
 

За да се реализират заложените цели в ЗДБРБ за 2007 г. следва да бъдат приложени 

предвидените ограничители на разходите и следва да се спестят 10 % от нелихвените 

разходи и субсидии/трансфери за други бюджети (при условията и изключенията 

предвидени в закона). Те са обвързани с негативното развитие  по текущата сметка и 

очаквания допълнителен натиск върху вътрешното търсене вследствие на притока от 

европейските фондове, а също така и с цикличното развитие на икономиката. Това е 

изключително важно в светлината на препоръките на ЕК за дългосрочна стабилност на 

публичните финанси. В тази връзка е важно да отбележим, че към настоящия момент 

България отговаря устойчиво на четири от петте Маастрихтски критерии, като усилията 

са насочени към достигане на референтните стойности по отношение на инфлационния 

индекс в средносрочен план.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Съгласно чл.5, ал.4 и ал.5, и чл.10, ал.2 от ЗДБРБ за 2007 г. 
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II. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА 

ПРОГРАМА КЪМ КРАЯ НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2007 г. 

Разглеждайки постигнатите добри макроикономически параметри за изминалите 

месеци на 2007 г., е важно да се отбележи, че в основата на доброто икономическо 

представяне на страната стоят провежданата последователна икономическа политика в 

условията на стабилна макроикономическа среда и общото икономическо оживление, 

повлияно от положителните ефекти, свързани с присъединяването на страната към 

Европейския съюз от 01.01.2007 г. В този смисъл фискалната политика, като един от 

основните инструменти на икономическата политика при ограниченията, свързани с 

валутен борд е в подкрепа на макроикономическа стабилност и има амбициозната 

задача да създаде подходящите условия за устойчиво икономическо развитие, чрез 

стимулиране на заетостта и намаляване на безработицата, повишаване на 

разполагаемия доход на населението и бизнеса, насърчаване на инвестициите.  
 

Фискалната позиция на правителството представена чрез консолидираната фискална 

програма и изпълнението й за полугодието на 2007 г., отнесено към същия период на 

предходната година и програмата е както следва: 

 

 
           (в млн. лв.) 

ПОКАЗАТЕЛИ
4
 

Отчет 

полугодие 

Н1 2006 г. 

 

Програма
5
 

2007 г. 
Отчет 

полугодие 

Н1 2007 г. 

Изпълнение 

Н1 2007 г. 

спрямо 

H1 2006 г. 

Изпълнение  

Н1 2007 г. 

спрямо  

програма 

 2007 г.    

Общо приходи и помощи 9 584.9 21 377.4 11 254.9 117.4% 52.6% 

   -Данъчни 7 760.3 17 549.9 9 152.0 117.9% 52.1% 

Преки
6 1 742.5 3 268.8 2 308.3 132.5% 70.6% 

          Косвени 3 959.6 9 713.9 4 529.2 114.4% 46.6% 

          Приходи на соц. осигуряване  2 058.2 4 567.2 2 314.5 112.5% 50.7% 

   -Неданъчни 1 620.3 2 739.7 1 815.2 112.0% 66.3% 

   -Помощи 204.3 1 087.8 287.7 140.8% 26.4% 

Разходи и вноска за 

бюджета на ЕС 8 179.9 20 992.0 9 093.3 111.2% 43.3% 

   -Нелихвени 7 772.8 19 627.1 8 415.2 108.3% 42.9% 

         Текущи 7 045.3 16 625.5 7 418.1 105.3% 44.6% 

         Капиталови 727.4 3 001.6 997.1 137.1% 33.2% 

   -Лихви 407.2 730.4 406.1 99.7% 55.6% 

        Външни лихви 303.9 532.4 326.2 107.4% 61.3% 

        Вътрешни лихви 103.3 198.0 79.9 77.4% 40.4% 

   -Вноска за бюджета на ЕС 
  

634.4 272.0 
  

 42.9% 

Дефицит/излишък 1 405.1 385.6 2 161.6     

                    
 
  

 

 

 Събраните приходи по консолидирания бюджет за полугодието на 2007 г. 

са в размер на 11 254.9 млн. лв., като спрямо предходната година те са нараснали със 

17,4%. Това нарастване отговаря на поставената амбициозна цел в приходната част на 

програмата за годината за увеличение на постъпленията със 17.1% спрямо програмата 

                                                 
4 Поради извършено закръгление в млн. лв., някои сумарни позиции в таблиците не се изчерпват от съставните им числа. 
5 С оглед съпоставимост с отчетните данни на показателите по КФП по програмата за 2007 г.: i) разчетите в позицията „Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи” са отнесени в съответните разходни позиции според основното предназначение на 

планираните средства ii) прираста на държавния резерв е отнесен в позицията „Капиталови разходи”. 
6
 В групата на преките данъци е включена и позицията „Други данъци” по републикански бюджет с оглед изчерпателност на 

данните 
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за 2006 г. В контекста на поставените цели за годината постъпленията за полугодието 

се приближават до разчетите за полугодието, като приходите към 30.06.2007 г. 

представляват 52.6% от годишния разчет. 

В частта на постъпленията от косвени данъци най-отчетливо се проявиха преките 

ефекти от промените в нормативната база във връзка с присъединяването на страната 

към ЕС от началото на годината. През първото тримесечие на годината се наблюдаваше 

тенденция на намаление в постъпленията от всички данъци в групата на косвените 

данъци, като най-осезателно това изоставане се прояви при постъпленията от ДДС. 

През второто тримесечие тази тенденция бе преодоляна, като изоставането бе 

наваксано в голяма степен и постъпленията от ДДС и акцизи към 30.06.2007 г. са 

близки до разчетите за полугодието. Постъпленията от мита за полугодието са 

значително под отчетените за същия период на предходната година, което се свързва 

отново с промените свързани с членството ни в ЕС - отпадането на митата за страните 

от ЕС и прилагането на единната политика на общността по отношение на трети 

страни, което се отразява в намаление на общото равнище на постъпленията от мита 

при индустриалните и селскостопански стоки.  
 

При преките данъци се проявиха динамични ефекти от извършените данъчни реформи 

през последните години, които заедно с общото икономическо оживление и добрата 

работа на приходните администрации доведоха до много добро изпълнение на 

постъпленията в тази група. Постъпленията от социални и здравни осигуровки са 

близки до разчетите за периода. 
 

По-долу са представени основните приходни групи за полугодието на 2007 г., като е 

направена съпоставка с постъпленията за същия период на предходната година:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Разходите по консолидирания бюджет за 2006 г., представени като  

  

 

 

 

 Извършените разходи по консолидираната фискална програма 

(включително вноската за бюджета на ЕС) за полугодието на 2007 г. са в размер 

на 9 093.3 млн. лв., което представлява 43.3% от разчетените за годината.   

 

1 824,6

2 102,9

3 959,6

4 529,2

2 058,2

2 314,5

1 742,5

2 308,3

9 584,9

11 254,9

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

Неданъчни приходи и помощи

Косвени данъци

Приходи на социалното осигуряване

Преки данъци

Общо приходи и помощи

(млн. лв.)

Приходи по консолидирания бюджет 

за полугодието на 2006 г. и 2007 г.

H1 2006 H1 2007
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Основните разходни групи по икономически елементи за полугодието на 2007 г. и 

2006 г. са, както следва: 

272,0
727,4

997,1

330,1

328,1
3 372,2

3 512,2
407,2

406,1 1 688,2

1 758,7

1 654,8

1 819,2 8 179,9

9 093,3

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

Вноска за бюджета на ЕС

Капиталови разходи и прираст на държ. резерв

Субсидии

Социални разходи, стипендии

Лихвени разходи

Текуща издръжка

Заплати, осиг. вн. и др. възнаграждения

ОБЩО РАЗХОДИ*

(млн. лв.)

Разходи по икономически елементи 

за полугодието на 2007 г. и 2006 г.

H1 2006 H1 2007

 

  * в Общите разходи по КФП за 2007 г. участва и вноската за бюджета на ЕС, което прави несъпоставими общите разходи за 

двете години 

 

Разглеждайки разходите към полугодието на консолидирано ниво е важно да 

отбележим, че една голяма част от инвестиционните разходи в програмата за годината 

предстои да бъдат осъществени и разплатени през второто полугодие на годината, 

което се дължи на сезонни фактори и някои специфики при тръжните процедури за 

финансиране на инфраструктурни проекти. Извършените капиталови разходи за 

полугодието представляват едва 33.2% от разчетените за годината. В останалите 

разходни позиции не се наблюдава сериозно изместване от разчетите за периода в 

условията на предвидените законови ограничения в ЗДБРБ за 2007 г. 
  

Отчитайки рисковете от нарастващия дефицит по текущата сметка, разходите се 

осъществяват при спазване на общите ограничители, заложени в ЗДБРБ за 2007 г., като 

се съблюдава тяхната приоритетност и периодичност. С оглед изпълнението на 

променената фискална цел за годината при хипотезата в ЗДБРБ за 2007 г. за нарастване 

на дефицита по текущата сметка, политиката по отношение на разходите по 

републиканския бюджет ще бъде по-рестриктивна. Това е свързано с очакваните по-

високи разходи в автономните бюджети, по отношение на които бюджетните 

ограничения са по-трудно приложими, предвид фискалната децентрализация на 

общините и финансовата автономност на останалите самостоятелни бюджети.  
 

Бюджетните разходи, разгледани по функционален признак, отразяват основните 

направления в политиката по КФП в рамките на бюджетния ресурс за 2007 г.  
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  млн. лв. %  

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 

ЗДБРБ6 

за 

2006 г. 

ЗДБРБ6,7 

за 

2007 г. 

 Отчет  
Н1 2006 

Отчет7 
Н1 2007 

Изпъл- 

нение 

Изпъл- 

нение Отчет  

  

Н1 2006 

спрямо 

ЗДБРБ 

за 2006 

Н1 2007 

спрямо 

ЗДБРБ  

за 2007 

Н1 2007 

спрямо 

отчет      

Н1 2006 

I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 547,9 1 786,7 585,3 702,0 37,8% 39,3% 119,9% 

II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 2 465,2 2 861,8 1 013,9 1 154,6 41,1% 40,3% 113,9% 

III. ОБРАЗОВАНИЕ 1 922,8 2 134,6 857,9 895,2 44,6% 41,9% 104,4% 

IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1 997,4 2 216,5 890,6 993,2 44,6% 44,8% 111,5% 

V.СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 6 165,2 6 715,5 2 966,4 3 071,1 48,1% 45,7% 103,5% 

VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОП. И 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 990,8 1 064,3 349,5 467,6 35,3% 43,9% 133,8% 
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ 

ДЕЙНОСТИ 319,3 382,9 157,8 181,8 49,4% 47,5% 115,2% 

VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ  И УСЛУГИ 2 087,7 2 464,7 951,2 949,7 45,6% 38,5% 99,8% 

IХ. РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. 

ФУНКЦИИ 661,7 730,5 407,2 406,1 61,5% 55,6% 99,7% 

ОБЩО РАЗХОДИ 18 158,0 20 357,6 8 179,9 8 821,3 45,0% 43,3% 107,8% 
 

Структурата на разходите по функции представя най-отчетливо приоритетните 

политики, които са дефинирани с програмата за годината и по пътя на бюджетното 

изпълнение се реализират съответните дейности за тяхното осъществяване. Структурата 

на разходите по консолидираната фискална програма по функции (на разчета за 

годината и на отчета за полугодието на 2007 г.) са представени на следната графика:  

 
 

Структура на разходите по разчетите по ЗДБРБ за 2007 г.  

и по отчета за полугодието по функции  
 

      ЗДБРБ за 2007  г.                                                   Отчет първо полугодие 2007 г. 
                                                                   

II. Отбрана и 

сигурност; 

14,1%

VIII.Икономичес

ки дейности и 

услуги; 12,1%

VI. Жилищно 

строителство, 

благоустройство

, комунално 

стопанство и 

опазване на 

околната среда; 

5,2%

VII. Почивно 

дело, култура и 

религиозни 

дейности; 1,9%

V. Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи; 33,0%

I. Общи 

държавни 

служби; 8,8%

IX. Разходи, 

некласифицира

ни в др. 

функции; 3,6%

IV.Здравеопазва

не; 10,9%

III.Образование; 

10,5%

III. Образование; 

10,1%

VIII. 

Икономически 

дейности и 

услуги ; 10,8%

VII. Почивно 

дело, култура, 

религиозни 

дейности; 2,1%

VI. Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално 

стопанство и 

опазване на 

околната среда; 

5,3%

V. Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи; 34,8%

IV. 

Здравеопазване 

11,3%

II. Отбрана и 

сигурност; 13,1%

I. Общи 

държавни 

служби; 8,0 %

IX. Разходи, 

некласифициран

и в другите 

функции; 4,6%

 

                                                 
6
 С оглед постигането на съпоставимост на данните, в разчетите към ЗДБРБ за 2006 г. и ЗДБРБ за 2007 г. резерва за 

структурната реформа е прекласифициран от IX-та функция по съответната функция според основното 

предназначение на планираните средства. Резерва за преодоляване на последствията от стихийни бедствия и аварии 

в разчетите по ЗДБРБ за 2006 г. е прекласифициран от IX-та функция в II-ра функция, група Д. Гражданска защита, 

управление и действия при кризи, стихийни бедствия и аварии, където са и отчетните данни за 2006 г. Възмездното 

финансиране е прекласифицирано в частта на финансирането.  
7
 Вноската за бюджета на ЕС не е включена в IX функция, “Разходи, некласифицирани в др. функции” с оглед 

съпоставимост с предходната година. 



 14 

Видно от графиката, с най-голям относителен дял в разходите по КФП за 2007 г. са 

средствата за сферата на социалното осигуряване, подпомагане и грижи. В голяма 

степен това се предопределя от икономически и демографски фактори, доминиращи 

пенсионната система в страната и съответства на социалната насоченост на Бюджет 

2007. С предвидените разходи за социално осигуряване, подпомагане и грижи се 

изпълняват основните приоритети в социалната сфера, заложени със ЗДБРБ за 2007 г. и 

ЗБДОО за 2007 г. – планираните цели в областта на пенсионната система, в сферата на 

социално подпомагане, на активните мерки по заетостта, както и реализирането на 

редица мерки за социална защита, вкл. реален ръст на пенсиите. Планираните разходи 

за функцията за годината представляват 33% от общите разходи по КФП, а 

изразходваните за полугодието средства са в размер на 3 071.1 млн. лв. или 45.7% от 

разчета за годината. Относителният дял на планираните разходи за сферата на 

здравеопазването в общите разходи запазва нивото си от предходната година (11% от 

разходите по КФП). През 2007 г. продължава единното финансиране на лечебните 

заведения от НЗОК, като държавата запазва ангажиментите си по отношение 

финансирането на някои специфични дейности в лечебните заведения за болнична 

помощ, които са определени като държавна отговорност – психиатричната помощ, 

хемодиализата, трансфузионна хематология, трансплантация на тъкани, органи и 

клетки и др. Извършените разходи за полугодието за функция “Здравеопазване” са в 

размер на 993.2 млн. лв. и представляват 44.8% от разчета за годината. Сред 

приоритетите на правителството, безспорно са и разходите за образование, които 

освен функционирането на системата, трябва да осигурят ускорено модернизиране и 

оптимизиране на структурите и методите на обучение в образователната система, с 

оглед повишаване на качеството на услугите и достигане на европейските 

образователни стандарти. Относителният размер на планираните разходи за 

образование в общите разходи също остава на равнището от 2006 г., което представлява 

номинално нарастване на планираните средства с около 10.5%. Разходите за сферата на 

образованието за изминалите шест месеца на 2007 г. представляват 41.9% от 

разчетените за 2007 г. От изключително значение за рационалното, икономичното и 

ефективното разпределение на ресурсите в приоритетните системи на образованието и 

здравеопазването е ускоряването на реформата в тези два сектора и оптимизирането на 

тяхната структура, с оглед пренасочване на средства за повишаване качеството на 

предоставяните услуги, развитие на човешкия капитал и подобряване на материалната 

база. Разходите за отбрана и сигурност през 2007 г. са насочени към изпълнението на 

приоритетите в сферите на отбраната и опазването на вътрешния ред и сигурността на 

страната, продължаване на реформата в съдебната система - за изграждането на  

ефективно функционираща и прозрачна съдебна система, обезпечаване на 

отговорностите и дейностите в сферата на гражданската защита, управление и дейности 

при кризи, стихийни бедствия и аварии и др. С планираните средства се осигуряват и 

поетите от Република България ангажименти, произтичащи от членството в НАТО, вкл. 

за участието в органите и дейностите на Организацията на Северноатлантическия 

договор, за участие на Българската армия в задгранични мисии, както и  към дейности, 

свързани с интегриране в системата на Европейската политика за сигурност и отбрана. 

Общият размер на разходите за отбрана и сигурност за полугодието е 1 154.6 млн. лв., 

което представлява 40.3% от планираните средства за годината. В рамките на тези 

средства е осигурен ресурс и за изпълнението на националните приоритети в областта 

на сигурността и вътрешния ред, вкл. противодействие на т.нар. „нови рискове за 

сигурността” – организирана престъпност, корупция, тероризъм, наркотрафик и др. 

Разходите за икономическите дейности и услуги отразяват политиките по отношение 

на реалния сектор и ангажимента на правителството по извършване на структурните 

реформи, както и изпълнението на редица приоритетни инфраструктурни проекти. 
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Нарастването на относителния дял на разходите по тази функция в разходите по КФП 

през настоящата година се дължи главно на планираните ремонти и рехабилитация на 

републиканската пътна мрежа, пристанищна и железопътна инфраструктура и др. 

инфраструктурни проекти. С планираните средства е обезпечено изпълнението на 

програмите по финансиране и субсидиране на отделните подотрасли - транспорт и 

съобщения, селско и горско стопанство, лов и риболов, минно дело, горива и енергия. В 

областта на селското стопанство е обезпечено финансирането на приоритетни програми 

за ефективно и устойчиво използване на земеделските земи, развитие на националния 

генофонд, развитие на животновъдството и растениевъдството, подобряване на 

инфраструктурата и не на последно място за създаване на необходимите условия за 

прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС.  Размерът на разходите за тази 

функция за полугодието е 949.7 млн. лв. или 38.5% от разчета за годината. Разходите за 

дейностите по жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство 

и опазване на околната среда са в размер на 467.6 млн. лв., което представлява 43.9% 

от разчетените за 2007 г. Основната част от тези средства са използвани за реализиране 

на проекти, свързани с опазване на околната среда и изпълнението на екологични 

обекти, голяма част от които по бюджетите на общините. В тази функция се отчитат и 

разходите, свързани с поддържането на чистотата и благоустрояването, извършвани от 

фирми или общински предприятия. Разходите, некласифицирани в другите функции 

обхващат лихвените плащания по обслужване на държавния и общинския дълг, които 

за първото полугодие са в размер на 406.1 млн. лв. или 55.6% от годишния разчет. 
 

 Излишъкът по консолидирания бюджет за полугодието на 2007 г. по 

национална методология е в размер на 2 161.6 млн. лв. Това представлява само 

моментното състояние на баланса по КФП към края на отчетния месец. При анализа 

следва да се има предвид, че излишъкът към края на полугодието се дължи на 

постъпващите през този период по-голяма част от разчетените за 2007 г. преки данъци 

(изравнителните плащания за 2006 г.), на обичайното изместване през втората половина 

на годината на инвестиционните разходи, както и на по-високите разходи за заплати и 

пенсии, свързани с планираното увеличение от 1 юли 2007 г. 

 Фискалният резерв
7
 към 30.06.2007 г., изчислен по програмни валутни 

курсове е 7 084.4 млн. лв., като спрямо 31.12.2006 г. е нараснал в номинално изражение 

с около 1.3 млрд. лв.   

 С § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2007 г. е определено  минималното равнище на 

фискалния резерв за 2007 г. в размер на 3.6 млрд. лв.  

 Изменението в размера на фискалния резерв по месеци за полугодието на 2007 г. 

и на 2006 г. е представена в следната графика:  

 

                                                 

 
7 Фискалният резерв включва наличностите в лева и чуждестранна валута на всички банкови бюджетни сметки и депозити, в т.ч. 

държавния бюджет, НОИ, НЗОК и извънбюджетните фондове на централно ниво (по Приложение № 10 на ЗДБРБ за 2007 г., без 
тези на общините) и други високоликвидни външни активи на централното правителство.  
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Размер на фискалния резерв по програмни курсове по месеци

 за полугодието на 2007 г. и 2006 г.
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1. Изпълнение на приходите по консолидираната фискална програма 

 

Отчетът на приходите по консолидираната фискална програма към полугодието на 

2006 и 2007 г. по основни приходни групи е представен в следната таблица: 

 

Приходи по консолидирания държавен бюджет към полугодието на 2006 и 2007 г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

2006 г. 2007 г. Изпълнение 

Н1 2007 

спрямо Н1 

2006 

Изпълнение 

Н1 2007 

спрямо 

ЗДБРБ 07 
ЗДБРБ за 

2006 г. 

Отчет 

Н12006 

ЗДБРБ за 

2007 г. 

Отчет 

Н1 2007 

ОБЩО ПРИХОДИ 18 258,1 9 584,9 21 377,4 11 254,9 117,4% 52,6% 
              

  Данъчни приходи 15 049,1 7 760,3 17 549,9 9 152,0 117,9% 52,1% 

    Преки данъци 2 516,5 1 742,5 3 268,8 2 308,3 132,5% 70,6% 

       Корпоративни данъци 1 051,1 823,1 1 410,5 1 167,1 141,8% 82,7% 

         - от нефинансови 

предприятия * 921,1 732,2 1 254,5 1 055,9 144,2% 84,2% 

         - финансов сектор 130,0 90,9 156,0 111,2 122,3% 71,3% 

       Данък върху доходите на 

1 040,0 634,6 1 446,0 816,7 128,7% 56,5%        физическите лица 

       Други данъци 425,4 284,8 412,3 324,5 113,9% 78,7% 
              

    Приходи на осигурителни 

4 083,2 2 058,2 4 567,2 2 314,5 112,5% 50,7%     фондове 

      - НОИ и УПФ 3 043,2 1 564,9 3 419,3 1 753,6 112,1% 51,3% 

      - НЗОК 1 040,0 493,3 1 147,9 560,9 113,7% 48,9% 
              

    Косвени данъци 8 449,4 3 959,6 9 713,9 4 529,2 114,4% 46,6% 

      ДДС 5 509,5 2 588,6 6 301,0 2 945,2 113,8% 46,7% 

      Акцизи 2 582,2 1 165,0 3 172,7 1 500,7 128,8% 47,3% 

      Мита и митнически такси 357,7 206,0 240,2 83,3 40,4% 34,7% 
              

  Неданъчни приходи 2 521,0 1 620,3 2 739,7 1 815,2 112,0% 66,3% 

     Трансфери от БНБ 150,0 150,2 170,0 170,6 113,6% 100,4% 

     Други 2 371,0 1 470,1 2 569,7 1 644,6 111,9% 64,0% 
              

  Помощи 688,0 204,3 1 087,8 287,7 140,8% 26,4% 
              

* вкл. данъка върху дивидентите, доходите и ликвидационните дялове. 
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Общият размер на приходите и помощите по КФП към 30.06.2007 г. е 11 254.9 млн. лв., 

което представлява 52.6% изпълнение спрямо програмата за годината. Съпоставени 

данните с тези за същия период на 2006 г. сочат ръст от 17.4%, или в абсолютна сума са 

събрани 1 670.0 млн. лв. повече.  
 

Приходите от данъци по консолидирания бюджет за първото полугодие на 2007 г. са в 

размер на 9 152.0 млн. лв., което представлява 52.1% от разчетеното по ЗДБРБ за 

2007 г. и със 17.9% повече спрямо същия период на 2006 г. Относителният дял на 

данъчните приходи в общата сума на приходите по консолидираната фискална 

програма е 81.3%. 
 

Постъпленията от косвени данъци са в размер на 4 529.2 млн. лв., или 46.6% от 

предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. Спрямо първото полугодие на предходната година е 

налице ръст от 14.4%. Факторите, оказващи влияние върху постъпленията от косвени 

данъци са свързани с промените в нормативната уредба, съобразени с европейските 

директиви в областта на косвеното облагане като страна членка на ЕС, а именно 

трансформирането на постъпленията от износ за страните членки във вътреобщностни 

доставки, на режима внос за страните членки във вътрешнообщностни придобивания, 

отпадането на митническия контрол и въвеждането на нови правила за администриране 

на ДДС, повишението на акцизните ставки за някои видове горива и въвеждането на 

акциз върху въглищата, кокса и електроенергията, отпадане на митата за страните от 

ЕС и прилагане на единна политика на общността по отношения на трети страни. 
 

По видове косвени данъци, спрямо първото шестмесечие на 2006 г. са постъпили в 

повече 356.6 млн. лв. (13.8%) от ДДС и 335.7 млн. лв. (28.8%) от акцизи. Постъпленията 

от мита са намалели с 122.7 млн. лв. (59.6%) спрямо полугодието на 2006 г. 

Постъпленията в групата на преките данъци за полугодието са в размер на 2 308.3 

млн. лв., което представлява изпълнение от 70.6% на разчета за годината и ръст от 

32.5% спрямо 2006 г. Относителният дял на преките данъци в данъчните постъпления за 

първите шест месеца на 2007 г. е 25.2 %, докато за същия период на миналата година 

той е бил 22.5 %. Отчетените приходи от осигурителни вноски на общественото и 

здравно осигуряване към 30.06.2007 г. са в размер на 2 314.5 млн. лв., или 50.7% 

изпълнение спрямо разчета. Спрямо постъпленията от първото полугодие на 2006 г. се 

отчита ръст от 12.5%, или 256.3 млн. лв. Неданъчните постъпления по 

консолидираната фискална програма към края на месец юни т.г. са в  размер на 

1 815.2 млн. лв., или изпълнение 66.3% спрямо разчета за годината. Спрямо отчетените 

за същия период на 2006 г. се отбелязва увеличение от 194.9 млн. лв., или ръст от 12.0%.  
 

Структура на данъчните приходи по консолидирания  

бюджет за първото полугодие на 2006 г. и 2007 г. 

 

 
юни 2006  г.                                                                юни 2007 г. 
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1.1 Преки данъци 

1.1.1 Корпоративни данъци 

Провежданата данъчната политика през последните години е насочена към 

стимулиране на бизнеса и частната инициатива чрез последователното намаляване на 

основните преки данъци и трансформирането на данъчната тежест от преките към 

косвените данъци. В тази посока е и направената решителна крачка с промените в 

Закона за корпоративното подоходно облагане за 2007 г., с които данъчната ставка за 

корпоративния данък бе намалена от 15% на 10% и представлява една от най-ниските 

ставки за страните-членки на Европейския съюз. С тази мярка в бизнеса ще останат 

около 290 млн. лв., които може да бъдат използвани за разширяване на пазарните 

позиции, повишаване на конкурентноспособността, техническо обновяване и т.н. 

Съдейки по опита от предходните години, се очаква ефектът от тази промяна да доведе 

до ръст на инвестициите, ръст на производството, изтласкване на „светло” на част от 

„сивата” икономика, разширяване на данъчната основа и по-високи постъпления от 

корпоративен данък през настоящата година.  
 

Приходите от корпоративни данъци в консолидирания държавен бюджет (вкл. данък 

върху дивидента и доходите) към края на месец юни 2007 г. са в размер на 1 167.1 млн. 

лв., или 82.7% от годишния разчет и заемат 12.8% в общия размер на данъчните 

приходи. Независимо от намалението на данъчната тежест, спрямо първото полугодие 

на 2006 г. се отчита значителен ръст (41.8%) на постъпленията от корпоративни данъци.  

 Корпоративен данък 

Към края на месец юни 2007 г. постъпленията в консолидирания бюджет от 

корпоративен данък са в размер на 1 094.3 млн. лв., или 82.9% от годишния разчет и 

заемат 12.0% в общия размер на данъчните приходи. Спрямо първото полугодие на 

2006 г. се отчита ръст от 44.5%, или 336.8 млн. лв. Много доброто изпълнение към 

30.06.2007 г. се дължи на значителните постъпления през месеците март и април, 

предимно от внесен данък по годишни данъчни декларации в резултат на ръста на 

облагаемата печалба за 2006 г. спрямо тази за 2005 г. на голяма част от фирмите. 

Постъпленията от корпоративен данък от нефинансови предприятия (вкл. организации с 

идеална цел) към края на месец юни 2007 г. са в размер на 983.0 млн. лв. или 84.5% от 

годишния разчет, а тези от финансови институции – 94.4 млн. лв. или 66.8% към 

годишния разчет. Освен добрите резултати от годишното приключване, за нарастването 

на постъпленията от корпоративни данъци влияние оказва и излизането на светло на 

част от сивата икономика. Поради това се очаква и месечните авансови вноски, които 

нефинансовите предприятия ще направят до края на годината, да се запазят стабилни и 

на по-високо ниво от тези през м.г. Това от своя страна е предпоставка за преизпълнение 

на приходите от корпоративни данъци в годишен размер.  

 Корпоративен данък от застрахователни компании 

Постъпленията от корпоративен данък от застрахователни компании към 30.06.2007 г. 

са 16.9 млн. лв. и вече са преизпълнили с 14.6% разчетите за годината. Спрямо същия 

период на 2006 г. се отчита ръст от 72.4% или 7.1 млн. лв.  
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 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и 

чуждестранни юридически лица (ЧЮЛ) и данък върху доходите на ЧЮЛ 
 

Постъпленията от тези данъци към 30.06.2007 г. са в размер на 72.9 млн. лв., или 80.4% 

от разчета за годината. Основната част (75.9%) от тези постъпления са от данъка върху 

доходите на чуждестранни юридически лица – 53.8 млн. лв. и представляват данък 

върху възнаграждения за технически услуги. 

 

1.1.2 Данък върху доходите на физическите лица 
 

През 2007 г. настъпиха редица промени и в облагането на доходите на физическите 

лица. Необлагаемият минимум бе повишен от 180 на 200 лв. Променен бе и редът за 

облагане на доходите на чуждестранните физически лица, които до сега се облагаха по 

реда на ЗКПО с данък при източника, а от 2007 г. ще се облагат по реда на ЗДДФЛ с 

данък върху доходите на физическите лица. През 2007 г. е увеличен размерът на  

приспаданията от годишната данъчна основа в зависимост от броя на децата, като в 

резултат на ефекта от семейното подоходно облагане и променения необлагаем 

минимум по ЗДДФЛ се очаква на разположение на домакинствата да останат около 120 

млн. лв. 
 

Постъпленията от данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) към 

30.06.2007 г. са  в размер на 816.7 млн. лв. (56.5% от годишния разчет) и представляват  

близо 8.9% от общия размер на данъчните приходи. Както бе посочено и по-горе, при 

анализа следва да се имат предвид промените в нормативната база през 2007 г., 

вследствие на които доходите на чуждестранните физически лица се облагат по реда на 

ЗДДФЛ, а не по реда на ЗКПО с данък при източника, както и социалните разходи, 

изплащани в пари, се облагат по ЗДДФЛ по месечната скала за облагане на доходите на 

физически лица. Основната част от приходите на данъка се формират от постъпленията 

от трудови правоотношения -  569.0 млн. лв., или 54.2 % от годишния разчет при 428.1 

млн. лв. за същия период на миналата година. Основните фактори, допринесли за 

нарастването на постъпленията са: по-ниското равнище на безработица, което по данни 

на Агенцията по заетостта за месец юни е 7.42% и непроявилия се в пълен размер ефект 

от ползване на данъчните облекчения за деца и направени дарения. Влияние върху 
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изпълнението на приходите оказва и размерът на възстановения данък  - декларираният 

данък за възстановяване към 30.06.2007 г., е в размер на 77.8 млн. лв. при 66.4 млн. лв. 

за същия период на миналата година. Остатъкът за възстановяване е 22.2 млн. лв.  
 

По-ниски постъпления спрямо първото полугодие на 2006 г. се наблюдава при 

приходите от патентен данък - 20.3 млн. лв. при 26.0 млн. лв. за същия период на 

2006 г. Намалението се дължи на отпадане на дейности от обхвата на патентното 

облагане. От началото на 2007 г. отпадна облагането с патент на транспортните 

дейности, таксиметровите превози и превозите по допълнителни автобусни линии, 

както и облагането с патент на  юридическите лица. Патентното облагане се прилага 

само по отношение на физическите лица и едноличните търговци, които не са 

регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност. 
 

Постъпленията от окончателен данък върху доходите на местните и чуждестранни 

физически лица и данък върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове на 

местни и чуждестранни физически лица към 30.06.2007 г. са в размер на 30.8 млн. лв.  

1.1.3 Други данъци 
 

Приходите от други данъци по консолидирания бюджет включват основно 

алтернативните данъци по ЗКПО и имуществени данъци по Закона за местните данъци 

и такси. С оглед изчерпателност на данните те са включени в групата на преките 

данъци. Постъпилите приходи в тази група към 30.06.2007 г. са в размер на 324.5 млн. 

лв., или 78.7% от разчета за годината и с 13.9% повече спрямо първото шестмесечие на 

2006 г. Доброто изпълнение се дължи главно на високите приходи от имуществени 

данъци по общинските бюджети. 

 

 Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане 
 

Постъпленията от други данъци по ЗКПО по консолидирания бюджет към 30.06.2007 г. 

са в размер на 83.4 млн. лв., или 59.2 % от годишния разчет. Сравнени с тези от първото 

полугодие на миналата година те са намалели с 25.0 млн. лв., главно поради това, че 

социалните разходи, изплащани в пари вече се облагат с данък върху доходите на 

физическите лица, както и поради намаление на данъчните ставки на някои данъци 

върху определени разходи, извършвани от фирмите. Основната част от приходите в 

тази група (81.1%) са формирани от окончателен данък върху залози за хазартни игри, 

данък върху социалните разходи и данък върху приходите на бюджетни предприятия. 

 

 Имуществени данъци по Закона за местните данъци и такси 

 

Имуществените данъци включват данък върху недвижимите имоти, данък върху 

превозните средства и данък върху придобиването на имущество по дарения и 

възмезден начин, които постъпват по бюджетите на общините. Постъпленията в тази 

група към 30.06.2007 г. възлизат на 247.2 млн.лв., което представлява 94.1% от 

годишния разчет или 76.5 млн. лв. (44.8%) повече от тези за същия период на 

предходната година. Доброто изпълнение на приходите от имуществени данъци се 

дължи на високите постъпления от данък върху придобиването на имущество по 

дарения и възмезден начин, които само за полугодието са преизпълнили годишния 

разчет с 12.1% и възлизат на 128.7 млн. лв., или със 51.6 млн. лв. повече спрямо 

програмата. Увеличението е обусловено от високата активност на пазара на недвижими 

имоти и последвалото повишение на цените на имуществото. 
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1.2 Приходи от социалноосигурителни вноски 
 

 

Общата сума на данъчните приходи от обществено и здравно осигуряване към края на 

месец юни е  в размер на  2 314.5 млн. лв., което представлява 50.7% изпълнение на 

програмата. Спрямо първото полугодие на 2006 г. постъпленията са се повишили с 

256.3 млн. лв., или 12.5%.  
 

Осигурителните вноски по бюджета на НОИ (вкл. Фонда за гарантиране на вземанията 

на работници и служители при несъстоятелност на работодателя) и Учителския 

пенсионен фонд са в размер на 1 753.6 млн. лв. и представляват 51.3% от предвиденото 

в ЗБДОО за 2007 г. През 2007 г. бе променена размера на вноската за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване в универсалните фондове  от 4 на 5%, за сметка 

на намалението на вноската за фонд „Пенсии” от 19 на 18% за лицата, родени след 31 

декември 1959 г. Влияние оказват и промяната в минималните осигурителни прагове по 

икономически дейности, основни квалификационни групи и професии и нарастването 

на минималната заплата за страната от 160 на 180 лв.  
 

Здравно-осигурителните вноски по бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса са в размер на 560.9 млн. лв., като спрямо отчета към края на юни 2006 г. са 

постъпили 67.6 млн. лв. повече, или е постигнат ръст от 13.7%. 

1.3 Косвени данъци 

1.3.1 Данък върху добавената стойност 

С най-голям относителен дял (32.2 %) в данъчните приходи по консолидирания бюджет 

е данъкът върху добавената стойност, като отчетените постъпления за изтеклото 

полугодие са в размер на 2 945.2 млн. лв., или 46.7 % спрямо годишния разчет. През 

първите месеци на текущата година се наблюдаваше изоставане в приходите от ДДС 

спрямо съответния период на 2006 г., което се дължеше на промените при внасянето на 

дължимия данък, свързани с присъединяването ни към ЕС. Към края на месец юни, 

изоставането вече е преодоляно в голяма степен и се отчита ръст спрямо първото 

полугодие на 2006 г. от 13.8 %, или са постъпили с 356.6 млн. лв. повече. 

От тази година в областта на облагане с ДДС бяха дефинирани две нови понятия – 

вътреобщностна доставка (ВОД), което замества досегашния режим износ за 

държавите-членки, и вътреобщностно придобиване (ВОП), което замества режима на 

внос от държавите-членки. В този смисъл, постъпленията от ДДС се формират като 

суми от внос от трети страни-нечленки на ЕС, събрани от митници, и от сделки в 

страната и вътреобщностни придобивания, постъпили по сметки на данъчната 

администрация. За да се постигне съпоставимост и за целите на анализа постъпленията 

от ДДС от внос от страни-членки на ЕС в отчета за 2006 г. условно са трансформирани 

в постъпления от вътреобщностни придобивания 

През първите шест месеца на годината са постъпили 1 588.1 млн. лв. от ДДС от внос, 

което представлява 45.4 % изпълнение от годишния отчет. В стоковата структура, най-

висок дял от приходите от ДДС от внос имат минералните горива, като в тази стокова 

група се наблюдава запазване на размера на приходите от ДДС от страните извън ЕС на 

нивото от 2006 г. Въпреки намалението на цената на суровия петрол, приходите от 

минерални горива не намаляват в сравнение с миналата година, тъй като се е увеличил 

обема на внесените количества. Водещите страни в приходите от ДДС от внос през 

първото полугодие на 2007 г. са Русия (34.5 %), Турция (15.8 %) и Китай (7.9 %). 

Постъпленията от ДДС при сделки в страната и ВОП към 30.06.2007 г. са в размер на 

1 357.1 млн. лв., или 48,4 % от годишния разчет. Изоставането в първите месеци на 
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годината вече е компенсирано и се констатира увеличение спрямо същия период на 

2006 г. с 148.7 млн. лв. Разликата, която се наблюдаваше в началото на 2007 г., е 

обяснима с факта, че през миналата година постъпленията от ДДС от внос от страните-

членки на ЕС са събрани на входа (при влизането на стоките в страната), а след 

присъединяването ни в ЕС данъкът при ВОП става изискуем на 15-ия ден на месеца, 

следващ месеца, през който е извършена продажбата на стоката или е реализирана 

услугата. Ръстът на износа и възстановеният данъчен кредит на износители се очаква да 

се запази и през следващите месеци, но все повече ще се увеличават декларираните за 

внасяне и ефективно внесените суми по ВОП, което дава основание да се счита, че 

приходите от сделки в страната ще продължат да нарастват.  

 

1.3.2 Акцизи 

Приходите от акцизи за първите шест месеца на 2007 г. са в размер на 1 500.7 млн. лв., 

или 47.3 % от предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. и заемат 16.4 % относителен дял в 

общия размер на данъчните приходи. Във връзка с хармонизацията на българското 

законодателство с това на ЕС са предприети промени в Закона за акцизите за 2007 г., 

свързани с увеличаване на акциза на течните горива и разширяване обхвата на стоките, 

обект на облагане с акциз (въведе се акциз за въглища, кокс и електроенергия за 

стопански и административни нужди). При анализа и сравнението на отчетните данни 

за постъпленията от акцизи за 2007 г. с отчетените за същия период на 2006 г. следва да 

се има предвид, че съществува методологическо различие, което прави невъзможно 

прякото им съпоставяне. Това се дължи на факта, че след присъединяването ни към ЕС 

от началото на 2007 г. акцизните стоки от страни членки на ЕС влизат в приходния 

параграф като акцизни стоки при сделки в страната, а през 2006 г. се отчитаха като 

акцизи от внос. 

В структурно отношение постъпленията от акцизи за полугодието са формирани от 

следните основни стокови групи: горива (50.6 %), тютюневи изделия (41.0 %) и други 

акцизни стоки – пиво, спиртни напитки, кафе, пътнически автомобили и др. (8.2 %).  

Акцизите от горива местно производство и от ВОП към 31.06.2007 г. са в размер на 

740.7 млн. лв., а от внос на горива – 19.9 млн. лв. Приходите от тютюневи изделия 

местно производство и ВОП за полугодието са в размер на  615.2 млн. лв., а 

тютюневите изделия от внос се реализират в търговски обекти, лицензирани за 

безмитна търговия и акцизите от тях възлизат на 0.7 млн. лв.  Постъпленията от акциз 

от български бандероли за вносни стоки са 1,6 млн. лв. От други акцизни стоки - пиво, 

спиртни напитки, алкохоло-съдържащи суровини, кафе, пътнически автомобили, 

въглища, кокс и електроенергия са постъпили 105.4 млн. лв. от сделки в страната и 17.2 

млн. лв. от внос. 
 

1.3.3 Мита 

Приходите от мита през 2007 г. са повлияни от промените, свързани с отпадането на 

митата за страните от ЕС и прилагането на единната политика на общността по 

отношение на трети страни, което се отразява в намаление на общото равнище на 

постъпленията от мита при индустриалните и селскостопански стоки. 
 

Събраните мита по консолидирания бюджет за периода януари – юни 2007 г. са в размер 

на 83.3 млн. лв., или 34.7 % от предвидения годишен обем, като заемат 0.9 % 

относителен дял в общия размер на данъчните приходи. В стоковата структура на 

приходите от мита за полугодието три основни групи – автомобили, захар и плодове - 

имат общ дял от около 42.5 %. Митата, събрани от внос на стоки с произход от Китай, 
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възлизат на 25.6 млн. лв. и формират 29.4 % от общия обем на митата за полугодието. 

Следват ги по обем приходите от мита върху стоки с произход Бразилия (15.3 млн. лв.) 

– 17.5 % от общо постъпилите.  
 

1.4 Неданъчни приходи 

 

Постъпленията от неданъчни приходи по КФП към края на месец юни са в размер на 

1 815.2 млн. лв., или 66.3 % от годишния разчет. Сравнени с приходите за същия 

период на 2006 г. се отбелязва ръст от 12.0 %, или са постъпили 194.9 млн. лв. повече. 

В структурно отношение тази група от бюджетните приходи включва приходи и 

доходи от общинска и държавна собственост (42.5 %), държавни, общински и съдебни 

такси (40.9 %),  постъпления от продажба на финансови активи (13.1 %), глоби, 

санкции и наказателни лихви (3.5 %), приходи от концесии (1.6 %) и др. 
 

Неданъчните приходи по републиканския бюджет към края на месец юни са в размер 

на 1 044.5 млн. лв., или 66.3 % от годишния разчет.  По бюджетите на министерствата и 

ведомствата неданъчните постъпления са в размер на 672.0 млн. лв. и заемат 64.3 % 

относителен дял в общия размер на неданъчните приходи по републиканския бюджет.  
 

Изпълнението на неданъчните приходи общо по централния бюджет е 64.6 % спрямо 

годишния разчет, които за отчетния период са в размер на 370.5 млн. лв., в т.ч. вноска 

от превишението на приходите над разходите на БНБ – 170.6 млн. лв. Доброто 

изпълнение на неданъчните постъпления по централния бюджет спрямо планираните за 

годината се дължи основно на приходите от дивиденти (97.4 % от предвидените в 

ЗДБРБ за 2007 г.) и от концесии (69.8 %).  
 

Постъпилите неданъчни приходи по бюджета на съдебната власт (основно от съдебни 

такси) за полугодието са в размер на 43.6 млн. лв., в т.ч. от съдебни такси са постъпили 

36.9 млн. лв. В рамките на шестмесечието приходите от съдебни такси вече са 

изпълнили 97.2 % от разчетените за годината. 

 

Неданъчните приходи по общинските бюджети са в размер на 536.8 млн. лв., което 

представлява 70.8% от разчета за годината. Отчита се преизпълнение на годишните 

разчети в частта на постъпленията от продажба на общинско имущество и земя с 34.1%. 

Добро е и изпълнението на постъпленията от общински такси – 72.7% от разчета за 

годината. 
 

1.5 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 
 

 

През първите шест месеца на 2007 г. по консолидираната фискална програма са 

постъпили помощи в размер на 287.7 млн. лв. Това са основно средства от помощи по 

централния бюджет за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение и за 

подобряване  (улесняване) бюджетните парични потоци, съгласно чл. 32 от Договора за 

присъединяване на Р България към ЕС и средства от предприсъединителни 

инструменти на ЕС, постъпили по бюджета на НФ към МФ. 
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2. Изпълнение на разходите за първото полугодие на 2007 г. по икономически 

елементи. 

Планирането и разпределението на бюджетните разходи е свързано с осъществяване на 

рационалния избор в условията на ограничения, което предполага ефективно и 

ефикасно използване на ограничените ресурси за различни и често еднакво желани 

цели. Освен това, принципите върху които се гради фискалната политика за 2007 г. 

предполагат обвързване на разходните параметри в програмата за годината с 

развитието на макроикономическия сценарий и прилагане на предвидените законови 

мерки в ЗДБРБ за 2007 г. в подкрепа на макроикономическата стабилност и с оглед 

осигуряването на стабилна фискална позиция.  
 

Отчетът на разходите на консолидирано ниво по икономически елементи за първото 

полугодие на текущата година, съпоставен с програмата за годината и отчета за същия 

период на предходната година е представен в следената таблица: 

 
 

Разходи по консолидирания държавен бюджет за първото полугодие на 2007 г. 

 

млн. лв. 2006 2007 Изпълнение  

Н1 2006  

спрямо  

ЗДБРБ 2006  

Изпълнение 

Н1 2007 

Спрямо 

ЗДБРБ 2007  

Отчет  

Н1 2007 

спрямо 

 отчет  

H1 2006  

ЗДБРБ ** ОТЧЕТ 

H1 

ЗДБРБ ** ОТЧЕТ 

H1 

  ОБЩО РАЗХОДИ 18 158.0 8 179.9 20 992.0 9 093.3 45.0% 43.3%   
  

              

  Общо нелихвени разходи 17 496.3 7 772.8 19 627.1 8 415.2 44.4% 42.9% 108.3% 
       

              

   Текущи нелихвени разходи 15 128.8 7 045.3 16 625.5 7 418.1 46.6% 44.6% 105.3% 
  Заплати и възнаграждения за персонал  2 738.8 1 252.8 3 110.2 1 381.4 45.7% 44.4% 110.3% 

      Осигурителни вноски 871.7 402.0 991.7 437.8 46.1% 44.1% 108.9% 
      Стипендии 45.9 26.2 50.9 25.8 57.1% 50.6% 98.3% 

     Издръжка *    3 795.3 1 688.2 3 977.4 1 758.7 44.5% 44.2% 104.2% 
      Субсидии 597.4 330.1 914.5 328.1 55.3% 35.9% 99.4% 
      Социално осиг. и грижи 7 079.7 3 346.0 7 580.9 3 486.4 47.3% 46.0% 104.2% 
        Пенсии 4 133.0 2 013.7 4 450.1 2 078.6 48.7% 46.7% 103.2% 
        Помощи и обезщетения 1 340.6 577.7 1 398.9 581.8 43.1% 41.6% 100.7% 

Здравноосиг. плащания на НЗОК 1 323.2 617.3 1 428.4 684.0 46.7% 47.9% 110.8% 
 Други социално и здр.    осигурителни  

р-ди    282.8 137.3 303.5 142.0 48.6% 46.8% 103.4% 
    Капиталови р-ди и  прираст на държ. 

резерв 2 367.5 727.4 3 001.6 997.1 30.7% 33.2% 137.1% 
  Лихвени разходи 661.7 407.2 730.4 406.1 61.5% 55.6% 99.7% 
  Вноска за бюджета на ЕС     634.4 272.0   42.9%   

 
* вкл. разходите за други възнаграждения и плащания за персонала и разходите за членски внос и участия в нетърговски 

организации и дейности 

**Резервът за неотложни и непредвидени разходи е прекласифициран в съответните разходни позиции, съобразно 

икономическото предназначение на планираните разходи. Планираните разходи за преодоляване на последствията от 

стихийни бедствия в програмата за 2007 г. са разпределени в съотношение 1:2 между издръжка и капиталови разходи по 

оценка на база предходни периоди. С оглед съпоставимост на данните с методологията за 2007 г. възмездното финансиране 

по програма за 2006 г. е прекласифицирано от частта на разходите в частта на финансирането. 
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2.1 Текущи нелихвени разходи 

2.1.1 Заплати и възнаграждения за персонала  
 

 

Изразходваните средства за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и 

служебни правоотношения на консолидирано ниво за първото полугодие на 2007 г. са в 

размер на 1 381.4 млн. лв., което представлява 44.4% от планираните разчети за 

годината или бележат ръст от 10.3 %. Относителният дял на разходите за заплати в 

общите разходи по КФП остава относително стабилен през последните години, като 

намалението през 2005 г. и 2006 г. е свързано с преструктурирането и оптимизирането 

на структурите в публичния сектор и съкращението на числеността на заетите в 

държавната администрация през 2005 г.  От друга страна средната работна заплата в 

бюджетния сектор достигна 449 лв. през първото тримесечие на 2007 г. по данни на 

НСИ от изследването „Наетите лица, отработеното време, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд” , което представлява средно нарастване с 13.1% 

спрямо същия период на 2006 г. Този факт отразява последователната политика в 

областта на доходите в публичната сфера и е следствие от ежегодното индексиране на 

възнагражденията в публичния сектор съобразно възможностите на програмата за 

годината. През юли 2007 г. Министерски съвет взе решение да одобри плануваното 10 

процентно увеличение на заплатите за 2007 г. 
 

В структурно отношение с най-голям относителен дял от съставните бюджети са 

разходите за заплати по републиканския бюджет и по бюджетите на общините, 

свързано с обхвата и спецификата на делегираните им функции.  
 

2.1.2 Осигурителни вноски 

 

Разходите за пенсионни и здравноосигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор 

за отчетния период са в размер на 437.8 млн. лв., което представлява 44.1% от 

разчетените средства за годината. Размерът на разходите за осигурителни вноски е 

пряко свързан с размера на разходите за заплати и възнаграждения за персонала, което 

обуславя и неговото нарастване с 8.9% спрямо първото полугодие на 2006 г. 

Нормативната рамка за социалните и здравноосигурителните вноски бе запазена през 

2007 г., с изключение на намалението с 1 процентен пункт на осигурителните вноски за 

фонд „Пенсии” на лицата, родени след 31 декември 1959 г., и увеличението на 

осигурителната вноска за втория пенсионен стълб от 4% на 5%. 
 

2.1.3 Издръжка 

 

Разходите за издръжка на консолидирания държавен бюджет за първото полугодие на 

2007 г. са в размер на 1 758.7 млн. лв., което представлява 44.2% от заложените за 

годината. Следва да се отбележи, че планираните разходите за издръжка в програмата 

за 2007 г. намаляват като процент от БВП спрямо програмата за 2006 г., тъй като в тази 

категория разходи е изразен ефекта от преструктурирането на бюджета с цел вместване 

на европейските средства в общите бюджетни ограничения. В рамките на планираните 

средства за годината са осигурени и необходимите средства във връзка с наредбата за 

дългосрочните командировки в чужбина, както и необходимите финансови ресурси за 

усвояване на средствата от ЕС. Хоризонталното правило за ограничаване на разходите 

за издръжка също така мотивира първостепенните разпоредители да оптимизират 

бюджетите си и да повишават ефективността на своите разходи. 
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В разходите за издръжка се включват текущата издръжка и разходите за членски внос и 

участие в нетърговски организации и дейности. Разходите за текуща издръжка 

обхващат разходите за други възнаграждения и плащания за персонал, храна, 

медикаменти, научно изследователски разходи и книги, горива и енергия, външни 

услуги, текущ ремонт и други разходи. 
 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за железопътния транспорт, Закона за 

автомобилните превози, Закона за народната просвета и Закона за Министерство на 

вътрешните работи и правителствени решения за предоставяне на права на определени 

категории пътници (ветерани от войните, военноинвалиди, възрастни граждани, учащи 

се) в централния бюджет са предвидени средства за компенсиране на безплатните и с 

намалени цени пътувания на различни категории пътници за железопътния и 

автомобилен транспорт в страната в размер на 79.5 млн. лв. за 2007 г. За отчетния 

период на транспортните дружества са предоставени общо 41.0 млн. лв., което 

представлява 51.6 % от определения за годината размер. За същия период на 2006 г. за 

тази цел са били предоставени 32.5 млн. лв. Структурата на разходите показва, че  се 

отчита увеличение от 5.9 % в сравнение със същия период на миналата година в 

компенсациите на безплатния превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл. 26 от 

Закона за народната просвета. За извършените пътувания с ценови облекчения с 

железопътен транспорт, през първите шест месеца на 2007 г. са преведени 9.6 млн. лв., 

което представлява 56.2 % от годишния размер, докато през 2006 г. за същия период са 

усвоени  6.1 млн. лв. Преведени са също средства в размер на 17.4 млн. лв. (48.0% от 

годишния разчет) за преференциални пътувания на ветерани от войните, 

военноинвалиди, учащи се и възрастни граждани по вътрешноградския и 

междуселищен автобусен  транспорт в страната и 5.6 млн. лв. (49.8% от планираните за 

годината) за покриване стойността на пътуванията с ценови облекчения на държавни 

служители по чл. 209 от Закона за МВР. 
 

След 1993 г. от държавния бюджет се предоставят ежегодно средства за покриване на 

транспортните разходи по снабдяването на населението в планинските и малките 

селища с население до 500 жители с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки. 

По-голяма част от тези селища са съставни махали, в които живеят по няколко човека – 

предимно хора от третата възраст, които са в групата население с най-ниски доходи. 

Снабдяването на тези населени места е свързано с по-високи транспортни разходи, 

обуславящи финансовата неизгода от тази дейност, която се осъществява основно от 

потребителните кооперации на ЦКС и само малка част от други стопански субекти. За 

тази цел по централния бюджет за 2007 г. са планирани 3.5 млн. лв., от които през 

първите шест месеца са усвоени 0.8 млн. лв. или 23.8% от разчета за годината. 
 

За изпълнението на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от 

миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда с ПМС № 20 от 02.02.2007 г. 

са предвидени 21.0 млн. лв., в т.ч. 11.0 млн. лв. за отрасъл рудодобив и уранодобив и 

10.0 млн. лв. за отрасъл въгледобив. По предложение на министъра на икономиката и 

енергетиката е извършено преразпределение на средствата по отрасли и обекти, с което 

средствата за уранодобив и рудодобив са увеличени на 12.1 млн. лв., а за отрасъл 

въгледобив са намалени на 8.9 млн. лв. Усвоените средства за мероприятията в 

рудодобива и уранодобива за полугодието за тези отрасли са в размер на 2.9 млн. лв., 

което представлява 26.4% от планираните за годината. Средства за въгледобива през 

първите шест месеца на текущата година не са превеждани, тъй като се очаква решение 

на ЕК във връзка с изискванията за отпускането на държавни помощи. 
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2.1.4   Субсидии 
 

 

Общата сума на средствата, предоставени за субсидии за системата на 

здравеопазването и за предприятията от реалния сектор (вкл. нетърговските 

организации) на консолидирана база през първото полугодие на 2007 г. е 328.1 млн. лв., 

което представлява 35.9% от планираните 914.5 млн. лв. за субсидии в разчетите по 

ЗДБРБ за 2007 г.  

 

 Субсидии за реалния сектор и организациите с нестопанска цел 

 
 

Държавното финансово подпомагане на нефинансовите предприятия през 2007 г. 

отразява взаимоотношенията с реалния сектор и ангажиментите и участието на 

Правителството по извършването на структурните реформи, необходими за 

адаптирането на националната икономика към европейските структури и пазари. 

Държавното участие е законово регламентирано и финансово осигурено чрез средства 

от държавния бюджет, съобразно финансовите възможности на страната – 

предвидените средства в Бюджет 2007 съответстват на договорения максимален размер 

на финансово подпомагане на нефинансовите предприятия от реалния сектор за 2007 г. 

съгласно поетите ангажименти с Международния валутен фонд и международните 

финансови институции. Чрез държавното финансово подпомагане се осъществяват и 

елементи от социалната правителствена програма, свързани с организирането и 

предоставянето на задължителни услуги от обществен интерес. Задължителното им  

възлагане от страна на държавата съответства напълно на концепцията за услугите от 

обществен интерес, както и на политиката в тази област на страните от Европейската 

общност и Регламентите на Европейския съюз, в основата на които е поставен интереса 

на гражданите, техните потребности и покупателната им способност, което макар и 

непряко, влияе положително върху жизнения стандарт. 
 

Основните приоритетни направления, за които се насочват субсидиите за нефинансови 

предприятия са стопански субекти от секторите транспорт, съобщения, земеделие и др.  
 
 

 

 Транспорт и съобщения  

 

Субектите от отраслите транспорт и съобщения са ангажирани в предоставянето на 

задължителни услуги от обществен интерес, възложени им от държавата с договор при 

определени параметри, показатели и условия.  От утвърдени със ЗДБРБ за 2007 г. 132,3 

млн. лв. за субсидии за нефинансови предприятия в тези два сектора през първите шест 

месеца на 2007 г. са предоставени общо 76.3 млн. лв., което представлява 57.7 % от 

разчета за годината. Средствата са предназначени за търговски дружества от 

различните видове транспорт – железопътни и пътнически превози, автомобилни 

превози (вътрешноградски превози и превози в слабо населени планински и гранични 

райони), както и за пощенски услуги. За пътнически железопътни превози са 

предназначени 89.0 млн. лв. от общия размер на средствата за сектора. За шестте 

месеца на текущата година са преведени средства в размер на 59.0 млн. лв., което 

представлява 66.3 % от утвърдените в Закона за държавния бюджет за 2007 г.  За същия 

период на миналата година на дружеството са предоставени 41.0 млн. лв. Въз основа на 

дългосрочен договор, сключен между държавата и компанията, на основание чл. 25 от 

Закона за железопътния транспорт от централния бюджет са предвидени субсидии, 

предназначени за НК „ЖИ” за 2007 г. в размер на 25.0 млн. лв. За първите шест месеца 

на текущата година са предоставени средства в размер на 9.0 млн. лв., което 

представлява 36 % от годишния размер. За покриване на финансовия дефицит от 
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предоставяне на универсалната пощенска услуга на територията на страната за 

годината са предвидени средства в размер на 1.0 млн. лв., като за първите шест месеца 

на 2007 г. не са предоставяни средства, поради формирания положителен финансов 

резултат  от „Български пощи” ЕАД. Предоставянето на целева субсидия на 

дружеството занапред ще се извършва след представяне на отчета му за съответното 

тримесечие при положение, че е налице дефицит от предоставяне на пощенската 

услуга.  
 

За вътрешноградските превози в страната и в Столичната община са разчетени средства 

за 2007 г. в размер на 17,3 млн. лв., като за отчетния период са предоставени чрез 

трансфери по съответните общински бюджети 8.3 млн. лв., което представлява 48.0% 

от предвидените за годината. От тях  3.2 млн. лв.  са предоставени на Столична община. 

 
 

 Земеделие 

 

По бюджета на ДФ „Земеделие” за 2007 г. са предвидени 146.9 млн. лв. за пряко 

субсидиране на земеделските производители, които предстои да бъдат усвоени през 

втората половина на годината. Средствата са предназначени основно към секторите 

зърнопроизводство, млекопроизводство, животновъдство, оризопроизводство, 

зеленчукопроизводство и др.  

 

За изплащане на премиите на тютюнопроизводителите от фонд „Тютюн” към МЗП, 

през първото полугодие на 2007 г. са предоставени 88.1 млн. лв., в съответствие със 

Закона за тютюна и тютюневите изделия. Общият размер на предвидените средства за 

субсидиране на тютюнопроизводителите за годината е 125 млн. лв.  

 

 Програми за заетост 

 
 

Предоставяните субсидии на нефинансови предприятия по програмите за заетост за 

2007 г. от МТСП са насочени към осигуряване на трайна заетост и стимулиране  

разкриването на нови работни места в реалния сектор.  
 

 

 Субсидии за системата на здравеопазването 

 

След въведеното от началото на 2006 г. единно финансиране на основния пакет услуги 

в болничната помощ значително се промени структурата на разходите за субсидии по 

КФП – тази промяна се отрази в намаление на разходите за субсидии за болнична 

помощ по републиканския бюджет за сметка на нарасналите здравноосигурителни 

плащания по бюджета на НЗОК. Министерство на здравеопазването продължава да 

субсидира лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие въз 

основа на договор, но само за дейностите, които са определени като държавна 

отговорност по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването в 

съответствие с чл.82 от Закона за здравето. Чрез системата на МЗ се финансират 

основни системи на общественото здравеопазване – спешната помощ, регионалните 

инспекции за контрол и опазване на общественото здраве, центровете по 

трансфузионна хематология и др.  
 

Общият размер на предвидените в разчетите за годината средства за субсидии за 

системата на здравеопазването е 155.3 млн. лв., от които по бюджета на МЗ 101.5 млн. 

лв. и по общинските бюджети 53.8 млн. лв. От тях за първото полугодие са усвоени 

средства в размер на 60.6 млн. лв. 
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2.1.5 Социално осигуряване и грижи 
 

Общата сума на социално и здравноосигурителните разходи на консолидирана база за  

първото полугодие на 2007 г. е 3 486.4 млн. лв., което представлява 46.0 % от разчета за 

годината. Тук се включват разходите за: пенсии; социални помощи и обезщетения; 

здравноосигурителни плащания и други социалноосигурителни и здравноосигурителни 

разходи. В структурно отношение социалните разходи са с най-висок относителен дял 

(38.3%)  в общите разходи по КФП, което се обуславя от тяхната приоритетност и 

провежданата социална политика в условията на неблагоприятна демографска среда.  
 

 Разходи за пенсии 
 

Разходите за пенсии за отчетния период са в размер на 2 078.6 млн. лв., което 

представлява 46.7 % от разчета за годината. В тази сума са включени разходите за 

пенсии от ДОО и УПФ, включително добавките към пенсиите на участниците във 

войните, както и пенсиите по международни спогодби.  

 

 Помощи и обезщетения 
 

Извършените разходи за обезщетения и помощи на консолидирана основа през 

отчетния период са в размер на  581.8 млн. лв., което представлява 41.6 % от 

заложеното в разчетите за годината. Разходите са свързани с изплатените обезщетения 

и помощи на основание на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за социално 

подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за семейни помощи 

за деца, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България. В структурно отношение това са разходи, 

които се извършват по републиканския бюджет (МТСП) и по бюджета на ДОО.  
 

Само за социални помощи и обезщетения по КСО са изразходвани 236.5 млн .лв. 

(44.4% изпълнение на  предвидените в ЗБДОО за 2007 г.). В разходите по КСО са 

включени разходите за обезщетения при временна неработоспособност; разходите за 

бременност, раждане и отглеждане на малко дете, разходите за обезщетения при 

безработица и др. Най-голям относителен дял в разходите за обезщетенията при 

временна неработоспособност за полугодието заемат обезщетенията поради общо 

заболяване – 79.8 млн. лв.; паричните обезщетения за отглеждане на малко дете до две 

годишна възраст са в размер на 60.1 млн. лв., а обезщетенията за бременност и раждане 

– 33.3 млн. лв.  
 

 Здравноосигурителни плащания 
 

Общият размер на здравноосигурителните плащания за първите шест месеца на 2007 г. 

е 684.0 млн. лв. 47.9% от предвидените със Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г. 

здравноосигурителни плащания в размер на 1 428.4 млн. лв. (вкл. и средствата от 

резерва за непредвидени и неотложни разходи в размер на 114.8 млн. лв.).  
 

В отделните направления на здравноосигурителните плащания изпълнението на 

бюджета в рамките на разглеждания период е следното: 
 

 Първична извънболнична медицинска помощ - през разглеждания период са 

изплатени 53.0 млн. лв.  

 Специализирана извънболнична медицинска помощ – усвоен е ресурс от 62.7 

млн. лв. 

 Дентална  помощ – усвоени са  38.6 млн. лв. 

 Медико-диагностична дейност – изплатените средства за периода за този вид 

дейност са в размер на 26.1 млн. лв.  
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 Лекарства – сумата, изплатена за лекарствени средства за домашно лечение е 

в размер на 127.2 млн. лв. 

 Болнична помощ - изплатени са  общо 397.9 млн. лв. за периода до 30 юни 

2007 г., включително 21.5 млн. лв. плащания  за извършена болнична помощ 

по клинични пътеки на болниците по  чл.5 от Закона за лечебните заведения, 

отчетени като трансфер. 

 
  

 Други социални и здравноосигурителни плащания 
 

В тази позиция се отчитат разходите за здравноосигурителните вноски за 

пенсионерите, за безработните лица, за децата до 18-годишна възраст, за студенти и др. 
 

Общата сума на изплатените други социални и здравноосигурителни плащания за 

полугодието на 2007 г. на консолидирана база е 142.0 млн. лв., или 46.8% спрямо 

консолидираните  разчети за 2007 г. 

2.2 Капиталови разходи 
 

През 2007 г. продължи тенденцията от последните години на нарастване на 

относителния дял на капиталовите разходи в общите разходи по КФП, което е свързано 

със стартиралите мащабни инфраструктурни проекти и подобряването на работата по 

предприсъединителните инструменти на ЕС. Тази тенденция на ръст в 

инвестиционните разходи е важна предпоставка за постигането на ускорен 

икономически растеж в средносрочен план и подобряване на бизнес средата в 

икономиката. Капиталовите разходи (вкл. прираста на държавния резерв) за първото 

полугодие на 2007 г са нараснали с 37.1% спрямо същия период на 2006 г., независимо 

от факта, че по-голямата част от инвестиционните разходи предстои да бъдат 

извършени през втората половина на годината. Това концентриране на капиталовите 

разходи за второто полугодие е традиционно и е свързано със сезонни и други фактори, 

които присъстват при изпълнението на инвестиционната програма на публичните 

разходи за годината. Това обуславя и сравнително ниския размер на усвоените средства 

през първото полугодие спрямо разчетите за годината – 33.2% (за същия период на 

предходната година размерът на извършените инвестиционни разходи е бил 30.7% от 

разчета за годината). В абсолютна сума капиталовите разходи (вкл. прираста на 

държавния резерв) на консолидирано ниво за шестте месеца на 2007 г. възлизат на 

997.1 млн. лв., като източниците за финансиране, са както национално финансиране, 

така и външни безвъзмездни помощи от предприсъединителните фондове на 

Европейския съюз и държавни инвестиционни заеми.  
 

Разгледани по отделни съставни бюджети, с най-голям относителен дял в 

инвестиционните разходи са капиталовите разходи по републиканския бюджет – 43.0%, 

по бюджетите на общините (вкл. ИБСФ на общините) – 35.4%, и по бюджета на 

Националния фонд (15.7%) и др.  
 

Общата сума на извършените капиталови разходи (вкл. прираста на държавния резерв) 

по републиканския бюджет за полугодието на 2007 г. е 428.9 млн. лв., което 

представлява изпълнение от 23.5% на предвидените в ЗДБРБ за 2007 г.
8
 Основната част 

от капиталовите разходи по бюджетите на министерствата и ведомствата 

(396.6 млн. лв.) представлява финансиране на инфраструктурни проекти и приоритетни 

инвестиционни програми и стратегии, а капиталовите разходи и трансфери 

                                                 
8
 За целите на анализа в разчета за 2007 г.: i) разчета в позицията „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” е 

отнесен в съответните разходни позиции според основното предназначение на планираните средства ii) прираста на държавния 
резерв и изкупуване на земеделска продукция са отнесени в позицията „Капиталови разходи”. 
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предоставени от  централния бюджет за реалния сектор са насочени главно към 

изграждане на железопътната инфраструктура (НК „ЖИ”), инфраструктурата на 

летище София, и др.  

През 2007 г. продължи изпълнението на Програмите за отстраняване на минали 

екологични щети на приватизираните предприятия, причинени от минали действия 

или бездействия, до момента на приватизацията. Финансирането от бюджета на тези 

програми е на основание § 9 от ПЗР на Закона за опазване на околната среда, според 

който отговорността за нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали 

действия или бездействия носи държавата, при условия и по ред, определени с акт на 

Министерския съвет. Оценката на щетите до момента на приватизацията се извършва в 

съответствие с Методика, утвърдена от министъра на околната среда и водите. В 

съответствие с тази разпоредба през 2007 г. се изпълняват обекти по Програми за 

отстраняване на минали екологични щети на приватизирани предприятия, въз основа на 

сключени изпълнителни споразумения с купувачите им или с други изпълнители, 

избрани съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки. Изпълнението на 

Програмите през годината се осъществява в съответствие с утвърдените проекти и 

сроковете, установени с календарните графици за строителство. 

Предвидените средства за тази цел са размер на 22.0 млн. лв. През първото полугодие 

на текущата година са преведени средства за отстраняване на минали екологични щети 

са в размер на 4.6 млн. лв., което представлява 21.1% годишния размер.  

Капиталовите разходи по бюджетите на общините (вкл. по ИБСФ на общините) са в 

размер на 352.5 млн. лв. В рамките на целевата субсидия за капиталови разходи от 

централния бюджет на общините е осигурено продължаване строителството на 

екологични обекти с висока регионална и национална значимост (пречиствателни 

станции за отпадни води, депа за твърди битови отпадъци и др.). 

2.3 Лихвени разходи 

Лихвените плащания на консолидирана база за полугодието на 2007 г. са в размер на 

406.1 млн. лв., което представлява 55.6% от предвидените в ЗДБРБ за 2006 г. Размерът 

на лихвените разходи през годината зависи в голяма степен от календара на лихвените 

плащания по външни заеми (поради големия относителен дял на разходите за външни 

лихви в лихвените разходи на консолидирано ниво), за който е характерно 

концентриране на плащанията на лихви по външни заеми основно в м. януари и юли.   
 

Разгледани по бюджетни системи лихвени разходи се извършват основно по 

републиканския бюджет (400.1 млн. лв.) и по общинските бюджети (5.4 млн. лв.). 

Размерът на разходите за лихви по външни заеми за полугодието е 312.3 млн. лв., а на 

вътрешните лихви – 93.7 млн. лв. Изпълнението спрямо разчетите за годината е 

съответно 58.7% и 47.3%. 

2.4 Вноска на България в бюджета на Европейския съюз 

От началото на 2007 г., в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС, започна 

превеждането на дължимите като вноска на България в бюджета на Европейския 

съюз суми. Към края на полугодието са преведени 272.0 млн. лв., а общият размер на 

вноската на България за 2007 г. е 634.4 млн. лв., в т.ч.: 

- вноска за традиционни собствени ресурси (мита върху промишлени и 

селскостопански стоки и такси върху производството на захар и изоглюкоза) 

– 180.1 млн. лв. 

- вноска на база данък върху добавената стойност 81.7 млн. лв. 

- вноска на база брутен национален доход – 335.4 млн. лв. 

- вноска за корекцията за Великобритания – 37.2 млн. лв.  
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3 Изпълнение на показателите в частта на финансирането по 

консолидираната фискална програма към 30.06.2007 г. 

3.1 Външно финансиране 
 

Нетният размер на външното финансиране по КФП за първото полугодие на 2007 г. е 

отрицателен и възлиза на 292.2 млн. лв., което е малко над предвидените 277.9 млн. лв. 

в разчета по ЗДБРБ за 2007 г.  

 Външни заеми 
 

Размерът на усвоените външни заеми на консолидирана база за първите шест месеца на 

2007 г. е 331.7 млн. лв., което представлява изпълнение от 50.2% спрямо планираното в 

ЗДБРБ за 2007 г. Заемите са усвоени както следва: 
 

- В края на месец юни по сметките на правителството постъпиха 114.0 млн. евро, 

които представляват Първи заем за развитие на политиките: Институционална 

реформа в социалния сектор от Международната банка за възстановяване и 

развитие. 

- По бюджетите на министерствата и ведомствата - в ЗДБРБ за 2007 г. е заложено 

ново външно финансиране по държавни инвестиционни заеми (ДИЗ) в размер на 

254.6 млн. лв. За първите шест месеца на годината са усвоени 86.0 млн. лв., от 

които 80.2 млн. лв. са по заемите, управлявани от министерства и 5.8 млн. лв. – по 

заемите с крайни бенефициенти търговски дружества. За месец юни по ДИЗ са 

усвоени общо 64.2 млн. лв., в т.ч. по заемите, управлявани от министерства 60.3 

млн. лв.  

- По бюджетите на общините – усвоените външни заеми към 31.06.2007 г. са в 

размер на 17.9 млн. лв., или 35.2 % от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г., което 

представлява заем на Столична община за финансиране строителството на 

софийското метро.  

  Погашения по външни заеми 
 

Размерът на извършените за първото шестмесечие на 2007 г. погашения по външни 

заеми на консолидирана основа е 659.6 млн. лв., което съпоставено с разчетите към 

ЗДБРБ за 2007 г. представлява изпълнение от 70.3%. Извършените погашения са както 

следва: 

По централния бюджет - през първото полугодие на 2007 г. са изплатени погашения по 

външни заеми в размер на 598.0 млн. лв. С най-голям дял са плащанията по емисията 

еврооблигации, чийто падеж бе през месец февруари и съставлява 80.8% от 

погашенията по външни заеми, следвани от погашенията по дълга към Европейския 

съюз – 10.2%. През месец юни по външния дълг са платени погашения в размер на 37.8 

млн. лв. – 12.4 млн. лв. по задълженията към Полската национална банка; 21.3 млн. лв. 

по заемите от Световната банка и 4.2 млн. лв. по заемите от Япония. Предвидените 

средства за покриване на риска от активиране на държавни гаранции не са използвани 

към момента.          
 

По бюджетите на министерствата и ведомствата - в ЗДБРБ за 2007 г. са заложени 

погашения по ДИЗ, администрирани по бюджетите на министерствата на обща 

стойност 67.5 млн. лв. съгласно договорените в споразуменията погасителни схеми. 
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Изплатените средства за погашения към 30.06.2007 г. са в размер на 30.6 млн. лв., което 

представлява 45.3% изпълнение на предвидения в закона показател.  

Изплатените погашенията по ДИЗ с краен бенефициент търговско дружество към края 

на месец юни 2007 г. са на стойност 22.4 млн. лв., което представлява 57.9% от 

предвиденото по закон.   

- По бюджета на ДОО – погашенията към 30.06.2007 г. са в размер на 1.1 млн. лв., 

или 47.8% от предвиденото в ЗБДОО за 2007 г. 
      

      Наличности (нето) в левова равностойност на валутни с/ки в чужбина 
 

Нетното изменение на наличностите в левова равностойност по валутни сметки в 

чужбина към 30.06.2007 г. е намаление на наличностите с 35.6 млн. лв., в резултат на 

намаление на остатъка от гаранционния депозит на Министерство на отбраната за 

осигуряване на финансирането на 60% от стойността на приоритетен инвестиционен 

проект за доставка на вертолети за Въоръжените сили на Република България.  

3.2 Вътрешно финансиране 
 

Нетният размер на вътрешното финансиране за първото полугодие на 2007 г. е 

отрицателен – 1 983.1 млн. лв. и включва заеми от БНБ  и други банки (нето), операции 

с ДЦК (нето), покупко-продажба на ДОбЦК, нетно изменение на депозитите, друго 

финансиране, възмездно финансиране (нето) и придобиване на дялове, акции и 

съучастия (нето). 

  Заеми БНБ (нето) 
 

През месец април 2007 г. бе извършена операция по предсрочно погасяване на дълг 

(обратна покупка на специални права на тираж) по дълга на МФ към БНБ /МВФ/ в 

размер на 459.5 млн. лв. С това дълга на МФ към БНБ /МВФ/ бе напълно погасен. 

Общата сума на извършените погашения от началото на годината възлиза на 498.3 

млн. лв. 

 Заеми от други банки и финансови институти – нето 
 

Изпълнението на показателя за първите шест месеца на годината е 10.7 млн. лв. и 

отразява получените краткосрочни и дългосрочни заеми по общинските бюджети, 

както и извършените погашения по тези заеми. 

   Операции с държавни ценни книжа  (нето)  
 

На консолидирана база отчетеното изпълнение за показателя е положително и е в 

размер на 87.6 млн. лв., което представлява 26.3% от планираното в ЗДБРБ за 2007 г. 

изпълнението е както следва: 

- По централния бюджет – нетното вътрешно финансиране за шестте месеца на 

2007 г. от операции с държавни ценни книжа е положително и възлиза на 82.2 млн. лв., 

което представлява 24.7% изпълнение на разчетеното в Закона за ДБ за 2007 г. На 

вътрешния пазар през месец юни са реализирани емисии на държавни ценни книжа – 

тригодишни облигации с номинална стойност 20 млн. лв. и бонове с номинална 

стойност 15 млн. лв. Общата номинална стойност на емитираните  през първото 

полугодие на годината ДЦК на вътрешния пазар, възлиза на 342.4 млн. лв. или 

изпълнение от 47.3%, спрямо заложеното в разчетите по ЗДБРБ за 2007 г. 
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Осъществените през първото шестмесечие на 2007 г. погашения по ДЦК възлизат на 

260.2 млн. лв., като е реализирано изпълнение от 66.4%. 

- По бюджетите на общините – нетната стойност на операциите с ценни книжа, 

отчетени по общинските бюджети за първото полугодие на 2007 г. е положителна и е в 

размер на 5.4 млн. лв. В разчетите по КФП за 2007 г. за този показател не са планирани 

стойности.  

 Възмездно финансиране (нето)  
 

Нетният размер на възмездното финансиране към 30.06.2007 г. е отрицателен – 25.6 

млн. лв. 
 

Нетните операции по ДИЗ с краен бенефициент търговско дружество за първите шест 

месеца на годината са в размер на 19.0 млн. лв. Към края на отчетния период са усвоени 

средства на стойност 5.8 млн. лв. Погашенията по ДИЗ с краен бенефициент към края 

на месец юни 2007 г. са в размер на  24.8 млн. лв.  
 

Нетният размер на възмездното финансиране за първото полугодие на 2007 г. на фонд 

„Земеделие” е 24.4 млн. лв. 
 

Нетният размер на възмездното финансиране, извършено от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за отчетния 

период е в размер на 1.5 млн. лв., използвани главно за финансиране на инвестиционни 

екологични проекти. 
 

През юни 2007 г. бяха предоставени на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство средства в размер на 30 млн. лв. във връзка с придобиване на дялово 

участие на държавата във Фонда на органите на местно самоуправление на Република 

България. 
 

Платена бе и първата дължима дялова вноска от Република България в капитала и 

резервите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в размер на 14.2 млн. лв., в 

съответствие със статута на страната ни като съакционер на ЕИБ, съгласно подписания 

договор за присъединяване към ЕС. 

3.3 Приватизация 
 

За първите шест месеца на 2007 г. постъпилите приходи от приватизация са в размер на 

57.0 млн. лв. при планирани 200.0 млн. лв. по разчетите към закона за 2007 г. за 

републиканския бюджет и Фонда за покриване на разходите за приватизация (ФПРП), 

което представлява 28.5 % от годишния разчет. Основен дял от приходите от 

приватизация са финализираните продажби на „България Ер” ЕАД, „Балканкар Дунав” 

ЕАД, гр. Лом, “Топлофикация Варна” ЕАД, гр. Варна, “Топлофикация Сливен” ЕАД, 

гр. Сливен и “Медицинска техника” ЕАД. Отчетените приходи от приватизация за 

полугодието на 2007 г. по републиканския бюджет са в размер на 18.0 млн. лв., което 

представлява сумата от реалните постъпления в размер на 57.0 млн. лв., намалена с 

10 % от приходите от приватизация за попълване на ФПРП за сметка на постъпленията 

през четвърто тримесечие на 2006 г. и първо тримесечие на 2007 г., съгласно 

указанията относно реда и условията за превеждане и отчитане на паричните 

постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на търговските 

дружества, както и на обособени части от имуществото на ЕТД с държавно участие в 

капитала. В резултат на това разпределение частта от приходите от приватизация за 

попълване на ФПРП, отчетени към 30.06.2007 г. е в размер на 39.0 млн. лв. 
 

Отчетените приходи от приватизация по извънбюджетните сметки на общините са в 

размер на 56.7 млн. лв. 
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III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА 

ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2007 г. ПО СЪСТАВНИ БЮДЖЕТИ 

 

1 Републикански бюджет 

 

 Основни параметри на изпълнението на републиканския бюджет за 

първото полугодие на 2007 г. 

 

Изпълнението на основните показатели на републиканския бюджет за първите шест 

месеца на 2007 г., съпоставено към същия период на предходната година и програмата 

е както следва: 
 

Таблица
9
  №1     

                                                           (млн. лв.) 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 Отчет I-во 

шестмесечие  

2006 г. 

Закон
10

 

2007 г. 

Отчет I-во 

шестмесечие 

2007 г. 

Изпълнение 

спрямо  

2006г.  

Изпълнение 

спрямо  

закон 2007 г.  

Общо приходи и помощи 6 594.2 14 541.5 7 776.3 117.9% 53.5% 

   -Данъчни 5 529.0 12 716.6 6 589.2 119.2% 51.8% 

       Преки
11

 1 569.3 3 002.7 2 060.0 131.3% 68.6% 

       Косвени 3 959.6 9 713.9 4 529.2 114.4% 46.6% 

   -Неданъчни 1 046.1 1 576.2 1 044.5 99.8% 66.3% 

   -Помощи 19.2 248.7 142.6   57.3% 

 Разходи, трансфери вноска  

за бюджета на ЕС 5 138.6 14 407.1 5 854.4 113.9% 40.6% 

   -Нелихвени разходи 2 661.0 7 956.5 2 866.7 107.7% 36.0% 

      Текущи 2 349.1 6 032.6 2 437.8 103.8% 40.4% 

      Капиталови 311.9 1 923.9 428.9 137.5% 22.3% 

   -Лихви 402.6 727.5 400.1 99.4% 55.0% 

      Външни заеми 302.2 529.5 310.2 102.6% 58.6% 

      Вътрешни заеми 100.4 198.0 89.8 89.8% 45.4% 

   -Трансф. др. бюджети 2 075.0 5 088.6 2 315.7 111.6% 45.5% 

   -Вноска за бюджета на ЕС   634.4 272.0    42.9% 

  Дефицит/излишък 1 455.6 134.4 1 921.8     

                                

        

През първото полугодие на 2007 г. постъпилите приходи по републиканския бюджет 

са в размер на 7 776.3 млн. лв., което представлява 53.5 % от планираните за годината. 

Спрямо същия период на миналата година са постъпили 1 182.1 млн. лв. повече, или е 

реализиран ръст от 17,9 %. Постъпленията от данъци за първите шест месеца на 

годината са в размер на 6 589.2 млн. лв., което представлява изпълнение от 51,8 % на 

планираните разчети за 2007 г. и ръст от 19,2 %, или 1 060.2 млн. лв. повече спрямо 

същия период на миналата година. Основната част от преизпълнението спрямо 

                                                 
9
 Поради извършено закръгление в млн. лв., някои сумарни позиции в Таблица №1 не се изчерпват от съставните им числа. 

10
 Резервът за неотложни и непредвидени разходи е прекласифициран в съответните разходни позиции, съобразно 

икономическото предназначение на планираните разходи. Планираните разходи за преодоляване на последствията 

от стихийни бедствия в програмата за 2007 г. са разпределени в съотношение 1:2 между издръжка и капиталови 

разходи по оценка на база предходни периоди 
 

11
В групата на преките данъци е включена и позицията „Други данъци” по републикански бюджет с оглед изчерпателност на 

данните. 
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годишните разчети на данъчните приходи, както и през миналата година, се отчита в 

групата на преките данъци. Постъпилите преки данъци за полугодието са в размер на 

2 060.0 млн. лв.,  което представлява 68.6 % от разчета за годината и отбелязват ръст от 

31.1 %, или 490.8 млн. лв. повече спрямо същия период на предходната година. Доброто 

изпълнение се дължи на значителните постъпления през март и април, основно в 

резултат на годишното приключване на финансовата 2006 г., поради нарастване на 

печалбата за 2006 г. спрямо тази за 2005 г. на голяма част от фирмите. Освен добрите 

резултати от годишното приключване, за нарастването на постъпленията от преки 

данъци влияние оказва и извеждането на светло на дейността на голяма част от фирмите 

от т.нар. „сива икономика”. По отношение на относителният дял на преките данъци в 

общия размер на данъчните приходи за периода се наблюдава увеличение от  28.4 % за 

първото полугодие на 2006 г. на 31.3 % за същия период на 2007 г. 

Общата сума на постъпленията от косвени данъци за разглеждания период е 4 529.2 

млн. лв., или 46.6 % изпълнение на предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. нива, като 

заемат значителен дял от 68,7 % в общия размер на данъчните приходи. В сравнение 

със същия период на предходната година са постъпили с 569.5 млн. лв. повече,  или се 

наблюдава ръст от 14.4%. Основните фактори, които влияят върху изпълнението на 

косвените данъци са свързани с промените в законодателството ни, вследствие 

присъединяването на страната ни към ЕС, а именно увеличаване на акциза на течните 

горива, разширяване обхвата на стоките, обект на облагане с акциз (въведе се акциз за 

въглища, кокс и електроенергия за стопански и административни нужди), отпадането 

на митата за страните от ЕС и прилагането на единната политика на общността по 

отношение на трети страни. Влияние оказват също и намалението на цената на суровия 

петрол, както и увеличените количества внесени горива. 

Отчетените неданъчни приходи по републиканския бюджет към края на месец юни са 

в размер на 1 044.5 млн. лв., или 66.3 % от годишния разчет.  Сравнени с приходите за 

същия период на 2006 г. се отбелязва намаление с 1.6 млн. лв., което се дължи главно 

на по-ниските постъпления от глоби, санкции и наказателни лихви – към юни 2007 г. са 

34.2 млн. лв. при 115.7 млн. лв. към юни 2006 г. Неданъчните постъпления по 

бюджетите на министерствата и ведомствата са в размер на 672 млн. лв. и заемат 64.3% 

относителен дял в общия размер на неданъчните приходи. 

Постъпилите помощи по републиканския бюджет за първото полугодие на 2007 г. са в 

размер на 142.6 млн. лв. и представляват основно средства за подпомагане 

изпълнението на Шенгенското споразумение и за подобряване  (улесняване) 

бюджетните парични потоци, съгласно чл. 32 от Договора за присъединяване на Р 

България към ЕС. 
 

Общият размер на разходите по републиканския бюджет (вкл. и трансферите за др. 

бюджети и вноската за бюджета на ЕС) през първото полугодие на 2007 г. е 5 854.4 

млн. лв., или 40.6% от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. Финансирането на тези разходи 

се осъществява при спазване на предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. общи ограничители, 

в рамките на които се съблюдава тяхната приоритетност и периодичност.  
 

Нелихвените разходи по републиканския бюджет (без трансферите за др. бюджети) 

извършени през първите шест месеца на 2007 г. са в размер 2 866.7 млн. лв., което 

представлява 36.0% от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. средства. Съпоставено с 

данните за същия период на 2006 г. нелихвените разходи са нараснали с 205.6 млн. лв., 

или бележат ръст от 7.7%. Размерът на извършените текущи нелихвени разходи за 

периода е 2 437.8 млн. лв., което представлява 40.4% от разчета за годината, а за 

капиталовите разходи, и прираст на държавния резерв са изразходвани 428.9 млн. лв., 
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или 22.3% спрямо разчета за годината. Съпоставено с предходната година нелихвените 

разходи са с 7.7% (205.6 млн. лв.) по-високи, като текущите нелихвени разходи са по-

високи с 3.8%, а капиталовите разходи нарастват с 37.5%.  

Лихвените плащания по републиканския бюджет за шестте месеца на 2007 г. са в общ 

размер на 300.1 млн. лв., или 55.0% от предвидените в разчета за годината. В основната 

си част това са разходи за лихви по външни заеми, които за отчетния период са в 

размер на 310.2 млн. лв. Лихвите по вътрешни заеми по републиканския бюджет за 

отчетния период са в размер на 89.8 млн. лв., или 23.8% от разчета за годината, от 

които 76.9 млн. лв. са лихви по ДЦК и 12.9 млн. лв. са по дълга на правителството към 

БНБ /МВФ/.   

Нетният размер на извършените трансфери по републиканския бюджет за отчетния 

период е 2 315.7 млн. лв., или 45.5% от разчета, като в т. ч.: 

 

 На Социално-осигурителните фондове – 873.2 млн. лв., което представлява 38.4% от 

годишния разчет. 

 На съдебната власт – 124.8 млн. лв., или 47.5% от годишния разчет, което е с 

12.9 млн. лв. (11.5%) повече в сравнение с миналата година. 

 Трансфери/субсидии от републиканския бюджет за общините (нето) са в размер 

на 988.8 млн. лв., в т.ч. обща допълваща субсидия, усвоена в размер на 293.4 млн. лв., 

държавен трансфер по преотстъпения данък по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, усвоен в размер на 429.8 млн. лв., трансфери за местни дейности, 

усвоени в размер на 115.2 млн. лв., целева субсидия за капиталови разходи, усвоена в 

размер на 79.3 млн. лв., други целеви трансфери в размер на 40.9 млн. лв., възстановени 

субсидии от предходни години в централния бюджет (– 0,5) млн. лв., както и 

трансфери, предоставени от други бюджети (нето) в общ размер на 30.8 млн. лв. 
 

Частта от вноската на България за бюджета на ЕС, изплатена през първото 

полугодие на 2007 г. от централния бюджет възлиза на 272.0 млн. лв., което е в 

съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС. 
 

Към 30.06.2007 г. по републиканския бюджет се отчита излишък в размер на 1 921.8 

млн. лв. 

 

2 Съдебна власт 

За първите шест месеца на 2007 г. по бюджета на съдебната власт са отчетени общо 

постъпления в размер на 43.8 млн. лв., в т.ч. 36.9 млн. лв. (84.2 %) приходи от съдебни 

такси. Основният източник на тези приходи е търговската регистрация, която се 

извършва от съдилищата. В сравнение със същия период на миналата година се 

наблюдава ръст на постъпленията в размер на 11.0 млн. лв. (33.5 %). 

Общо разходите по бюджета на съдебната власт към 30.06.2007 г. са в размер на 136.7 

млн. лв., или 43.7 % от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. Спрямо същия период на 

2006 г. извършените разходи  са с 2.0 млн. лв. повече. 

3 Социално и здравно-осигурителни фондове 

3.1 Държавно обществено осигуряване  

Общата сума на приходите по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

към полугодието възлиза на 1 737.1 млн. лв., което представлява 51.1 % от заложените 

в Закона за бюджета на ДОО за 2007 г. (ЗБДОО). Най-голям е делът на приходите от 

осигурителни вноски, които за отчетния период са в размер на 1 723.0 млн. лв. и 
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представляват 99.2 % от общите приходи. От тях: осигурителни вноски за работници и 

служители от работодатели – 1 126.1 млн. лв.; лични вноски от работници и служители 

– 486.1 млн. лв.; вноски от самоосигуряващи се – 88.3 млн. лв. Спрямо същия период на 

предходната година се наблюдава увеличение на постъпленията от осигурителни 

вноски със 183.7 млн. лв.  

Основните фактори, оказали влияние върху изменението на приходите по бюджета на 

ДОО са следните: 

 нарастването на минималната заплата за страната от 160 на 180 лв. от 1 януари 

2007 г.; 

 промяна в минималните осигурителни прагове по икономически дейности и 

основни квалификационни групи и професии; 

 увеличение на вноската за ДЗПО в универсалните фондове – от 4 на 5 % от 1 

януари 2007 г. – за сметка на намалението на вноската за фонд „Пенсии” от 19 на 18 % 

за лицата, родени след 31 декември 1959 г. 

Отчетените неданъчни приходи възлизат на 14.1 млн. лв. или 37.9 % спрямо 

планираните в ЗДБОО за 2007 г., като преобладават приходите от глоби, санкции и 

наказателни лихви в размер на 10.8 млн. лв. 

Размерът на извършените разходи към края на месец юни 2007 г. по бюджета на 

ДОО е 2 483.3 млн. лв., което представлява 46.2 % от предвидените в ЗБДОО за 2007 г. 

средства. От структурна гледна точка най-голям относителен дял (98.9 %) в общите 

разходи заемат разходите за пенсии, помощи, обезщетения и здравноосигурителни 

вноски за пенсионери, безработни и деца до 18 годишна възраст. 

Разходите за пенсии към 30.06.2007 възлизат на 2 087.8 млн. лв., или с 64.3 млн. лв. 

повече спрямо същия период на 2006 г.  

Отчетените разходи за помощи и обезщетения по бюджета на ДОО са в размер на 

367.8 млн. лв., като от тях за обезщетения и помощи при безработица са изразходвани  

47.3 млн. лв., за здравноосигурителни вноски за пенсионери, безработни лица и деца до 

18-годишна възраст -  131.3 млн. лв., а за обезщетения за отглеждане на малко дете – 

60.1 млн. лв. Изплатените обезщетения при бременност и раждане са в размер на 33.3 

млн. лв. или със 17.5 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година, което 

се дължи основно на увеличения срок от 1 януари 2007 г. за получаване на това 

обезщетение – от 135 на 315 дни. 
 

3.2 Национална здравноосигурителна каса 

Приходите по бюджета на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за първото 

полугодие на 2007 г. възлиза на 573.0 млн. лв., което представлява 48.5 % от 

предвидените със Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2007 г. Увеличението на 

постъпленията спрямо същия период на 2006 г. е в размер на 64.7 млн. лв., или 12.7 %. 

Най-съществен дял (97.9 %) в приходите заемат постъпленията от здравноосигурителни 

вноски, които са в размер на 560.9 млн. лв. Събраните неданъчни приходи са 12.1 млн. 

лв., или 35.2 % от предвидените в ЗБНЗОК. Основната част от тях са приходи  от лихви 

по срочни депозити (6.0 млн. лв.) и постъпления от глоби и санкции (6.1 млн. лв.).     

За първото полугодие на 2007 г. по бюджета на НЗОК са разходвани  698.3 млн. лв., 

или 47.7 % от ЗБНЗОК.  Най-голям дял (98.8 %) заемат социалните и 

здравноосигурителни плащания, които възлизат на 684.0 млн. лв. Административните 

разходи, които включват разходите за заплати и осигуровки на персонала и текуща 

издръжка, възлизат на 14.6 млн. лв., или 42.2 % от годишния план. Към 30.06.2007 г. са 

разходвани 0.3 млн. лв. за   капиталови  разходи.  
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В ЗБНЗОК за 2007 г. са предвидени здравноосигурителни плащания в размер на 

1 313.6 млн. лв.  През отчетния период на изпълнителите на медицинска помощ са 

изплатени  684.0 млн. лв. Като здравноосигурителни плащания следва да се считат и 

отчетените като трансфер 21.5 млн. лв. плащания за болнична помощ на болниците по 

чл.5 от Закона за лечебните заведения, или общо 705.5 млн. лв. За същия период на 

2006 г. здравноосигурителните плащания възлизат на  634 млн. лв. 

Структурата на здравноосигурителните плащания по отделни направления към 

30.06.2007 г. е следната: 

- първична извънболнична медицинска помощ – 53.0 млн. лв.;  

- специализирана извънболнична медицинска помощ – 62.7 млн. лв.; 

- стоматологична помощ – 38.6 млн. лв.; 

- медико-диагностична дейност – 26.1 млн. лв.;  

- лекарствени средства за домашно лечение - 127.2 млн. лв.;  

- болнична помощ - 397.9 млн. лв. за периода до 30 юни 2007 г., в т.ч. 21.5 млн. лв. 

плащания  за извършена болнична помощ по клинични пътеки на болниците по 

чл.5 от Закона за лечебните заведения . 

4 Бюджети на общините 

 Приходи 

Към 30.06.2007 г. общините са отчели приходи в размер на 799.4 млн. лв., което 

представлява 74.3 % от разчетените по ЗДБРБ за 2007 г. Преобладаващ дял в приходите 

(67.2%) заемат неданъчните постъпления, които  възлизат на 536.8 млн. лв. и 

представляват 70.8 % от разчета за годината. В сравнение с първото полугодие на 

2006 г. неданъчните постъпления са се повишили с 43.7 %. Най-висок е процентът на 

изпълнение на постъпленията от продажба на нефинансови активи – 100 %. Високо е и 

изпълнението на данъчните приходи – 93.4 % от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. Те 

заемат 31.1 % от общо постъпленията в общинските бюджети и възлизат на  248.3 млн. 

лв. Спрямо същия период на 2006 г. се отчита ръст от 43.3 %. 
 

Бюджетни взаимоотношения на централния бюджет с общините за полугодието са 

в размер на 986.8 млн. лв. В това число са включени: 

- държавен трансфер на преотстъпен данък по ЗДДФЛ, усвоен в размер на 429.8 млн. 

лв., при лимитиран такъв за полугодието в размер на 434.7 млн. лв., или 55.0 % от 

годишния уточнен размер; 

- обща допълваща субсидия в размер на 293.4 млн. лв. при 295.7 млн. лв., лимитирана 

такава за периода, или 57.8 % от годишния уточнен размер; 

- общо трансфери за местни дейности, усвоени в размер на 115.2 млн. лв., при отпуснат 

лимит от 122.0 млн. лв., или 70.0 % от уточнения размер за годината; 

- други целеви трансфери от централния бюджет са лимитирани в размер на 49.8 

млн. лв., което съвпада с уточнения им годишен план към момента. Усвоените средства 

за отчетния период са в размер на 40.9 млн. лв.; 

- целева субсидия за капиталови разходи, усвоена в размер на 79.3 млн. лв., при 

лимитирана за шестмесечието 108.9 млн. лв., или 56.9 % от уточнения годишен план. 
 

За целите на анализа следва да се отбележи, че през 2007 г. има съществено подобрение 

в процедурата за предоставяне на средствата за зимно поддържане и снегопочистване. 

Съгласно ЗДБРБ за 2007 г. тези средства са разчетени в бюджетното взаимоотношение 

като част от трансферите за местни дейности под формата на трансфер за зимно 

поддържане и снегопочистване и се предоставят и отчитат, като трансфер за местни 

дейности.  
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 Трансфери и безлихвени заеми: 
 

Отчетените за първото полугодие на 2007 г. трансфери по общинските бюджети са в 

размер на 108.2 млн. лв., от които най-голям дял заемат трансферите между бюджетни 

сметки в размер на 40.0 млн. лв., следвани от тези между бюджетни и извънбюджетни 

сметки в размер на 37.9 млн. лв. и от трансферите от/за ПУДООС – 30.3 млн. лв. 

Към 30.06.2007 г. по общинските бюджети са отчетени временни безлихвени заеми 

(нето) в размер на 2.3 млн. лв., от които получени заеми 2.9 млн. лв. и погасени – 0.6 

млн. лв. 
 

 Разходи 

Извършените разходи по местни бюджети за първото полугодие на 2007 г. са в размер 

на 1 616.4 млн. лв., които са 62.0% от разчетените по ЗДБРБ за 2007 г. Капиталовите 

разходи възлизат на 332.9 млн. лв., или 99.2 % спрямо разчета за 2007 г. Високото 

изпълнение на капиталовите разходи спрямо предвиденото в ЗДБРБ за 2007 г. се дължи 

на факта, че общините финансират капиталовите си разходи и със собствени средства, 

които също се преизпълняват към 30.06.2007 г.  

В същото време е необходимо да се отбележи, че финансирането на разходите по 

общинските бюджети е в съответствие с одобрените от общинските съвети по-високи 

такива с около 930 млн. лв. (над разчетите към ЗДБРБ за 2007 г.), за сметка на по-

високите им собствени приходи, реализирания значителен преходен остатък в края на 

2006 г. и заемни средства. 

В отделните разходни направления при нелихвените разходи към 30.06.2007 г., 

съпоставени с годишните разчети към закона за 2007 г., най-високо усвояване на 

средства спрямо разчета за годината се отчита при разходите за медикаменти 113.8% 

(отчетени 2.1 млн. лв. при разчет за 2007 г. 1.8 млн. лв.), следвани от останалите 

разходи за издръжка 86.1% (усвоени 155.6 млн. лв. при годишен разчет 180.7 млн. лв.), 

другите възнаграждения и плащания на персонала 77.7% (изразходвани 63.7 млн. лв. 

при разчет 81.9 млн. лв.) и разходите за външни услуги 60.9% (отчетени 214.4 млн. лв. 

при разчет за годината 352.2 млн. лв.). Сравнително висок за първото полугодие 

процент на изпълнение спрямо разчета за годината има и субсидията за здравна 

дейност - 62.1% (33.4 млн. лв. при разчет за 2007 г. 53.8 млн. лв.). Най-високо усвояване 

спрямо планираните за годината средства се отчита при разходите за лихви по заеми от 

страната, като изразходваните средства за шестте месеца на годината представляват 

211.1% от разчета за 2007 г., но той не дава съществено отражение върху цялостния 

процент на изпълнение на разходната част, поради сравнително малкия си размер – 3.8 

млн. лв. при годишен разчет 1.8 млн. лв. Отчетената сума за дофинансиране на 

разходите в делегираните от държавата дейности с местни приходи е в общ размер на 

24.4 млн. лв. 
 

Към 30.06.2007 г. просрочените задължения на общините възлизат на 40.1 млн. лв., от 

които за държавни дейности 2.7 млн. лв. и за местни дейности 37.4 млн. лв. Спрямо 

предходния месец се отчита увеличение от 1.4 млн. лв. (намаление с 0.1 млн. лв. в 

размера на просрочените задължения за делегираните от държавата дейности и 

увеличение с 1.5 млн. лв. в размера на просрочените задължения за местни дейности). 

От началото на годината просрочените задължения на общините остават относително 

постоянни.  

Същевременно за първото шестмесечие на 2007 г. е налице увеличение в размера на 

просрочените вземания на общините като при 40.2 млн. лв. към 30.06.2006 г. и 45.3 

млн. лв. към 31.12.2006 г., към 30.06.2007 г. вземанията са вече 59.5 млн. лв., от които в 

държавните дейности 0.3 млн. лв., в местните дейности 54.4 млн. лв. и в други - 4.8 

млн. лв. Чувствително нарастване в общия размер на просрочените вземания произтича 
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главно от ръста им в местните дейности. Това е и една от причините и за поддържане 

нивото на просрочените задължения на общините. 

5 Българско национално радио 

Приходите по бюджета на БНР за първите шест месеца на годината са в размер на 

0.9 млн. лв., или 45.6 % от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. В сравнение със същия 

период на миналата година се отчита намаление в неданъчните приходи с 11.6 %, което 

се дължи на авансово преведени през месец декември 2006 г. вноски по сключени 

договори за извършване на услуги през 2007 г. Отчетените приходи са постъпления от 

продажби на услуги, стоки и продукция (реклама, спонсорски съобщения, технически 

услуги, продуцентски и изпълнителски права, концерти) и от наеми на имущество. 

Изпълнението на разходите по бюджета на БНР възлиза на 18.8 млн. лв., което 

представлява 47.4 % от заложените в ЗДБРБ за 2007 г. По-ниският процент изпълнение 

на разходите спрямо планираните за полугодието се дължи на неусвояване на 

средствата за капиталови разходи, като изпълнението им към 30.06.2007г. възлиза на 

22.2 % от планираните за годината. Спрямо същия период на миналата година 

изпълнението на разходите се е повишило с 9.2 % в резултат на усвоените по-високи 

стойности за издръжка на националната медия. Във връзка с подготовката и 

провеждането на изборите за членове на Европейския парламент БНР е представил 

отчет за извършени разходи общо в размер на 0.2 млн. лв.  

Отчетената субсидия за шестмесечието е в размер на 16.4 млн. лв., а размерът на  

трансфера за поети осигурителни вноски е 2.1 млн. лв.  

Просрочените вземания на БНР са в размер на 0.1 млн. лв. и представляват в по-

голямата си част дължими неустойки от клиенти по договори за реклама  и доставка на 

български печатни издания. 
 

6 Българска национална телевизия 

Изпълнението приходите на БНТ към 30.06.2007 г. е в размер на 12.7 млн. лв., или 

94.4 % от планираните в ЗДБРБ за 2007 г. Увеличението спрямо същия период на 

миналата година е с 5.0 млн. лв. или 65.2 %. Приходите са основно от продажба на 

услуги - реклама, спонсорство, технически услуги, почивно дело и други свързани с 

дейността на телевизията. През отчетния период на БНТ от спечелено дело са 

възстановени суми от НАП от надвнесени данъци и наказателни лихви. В резултат на 

това, БНТ отчита като допълнителни приходи и получените лихви в размер на 6.7 млн. 

лв. 

Отчетените разходи към 30.06.2007 г. са в размер на 24.7 млн. лв. при планирани 

74.2 млн. лв. с разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. или изпълнението на разходите е в 

размер на 33.3 % спрямо годишния размер. Действителните разходи са намалени с 

възстановената главница по спечелено дело в размер на 14.3 млн. лв. 

Субсидията за периода е отчетена на нетен принцип и е в размер на 10.9 млн. лв., от 

които вноска от минали години в размер на 21.0 млн. лв., представляваща възстановена 

в бюджета сума от ревизионен акт и трансфери за поети осигурителни вноски в размер 

на 2.7 млн. лв. През отчетния период поради настъпили затруднения в текущите 

плащания са преведени авансово 4 млн. лв. субсидия за сметка на месеците август и 

септември. 

Просрочените вземания на БНТ за първите шест месеца на годината са в размер на 

2.7 млн. лв. По-голяма част от вземанията (около 1.3 млн. лв.) представляват вземания 

от рекламни агенции, а останалите представляват вземания по съдебни спорове и 

вземания от  други клиенти.  
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Просрочените задължения са в размер на 0.2 млн. лв. и включват задължения по 

договори с външни продукции и неиздължаване от страна на телевизията, поради 

неуредени вземания спрямо съответния клиент. 
 

7 Държавни висши училища 

Приходите на висшите училища за първите шест месеца на 2007 г. са в размер на 

91.3 млн. лв., или 53.1 % от планираните за годината. Спрямо същия период на 2006 г. 

приходите на ДВУ са се увеличили с 12.8 млн. лв. или 16.3 %. 
 

Разходите на висшите училища към края на месец юни са нараснали спрямо първото 

полугодие на 2006 г. с 8.7 % и възлизат на 230.8 млн. лв. Спрямо ЗДБРБ за 2007 г. са 

изпълнени 51.4 % от планираните разходи. Налице е увеличение по всички основни 

елементи на разходите. Като тенденция от предходните години, продължава да се 

наблюдава изпреварващо спрямо политиката по доходите нарастване на средствата за 

заплати и възнаграждения.  
 

Изпреварващият ръст на приходите спрямо ръста на разходите води до подобряване на 

баланса по консолидирания бюджет на висшите училища в сравнение със същия 

период на миналата година. Трудности в изпълнението на бюджета са налице в отделни 

висши училища и са резултат най-вече от неоптимални вътрешни структури. 

Преодоляването на трудностите предполага подобряване на финансовото управление и 

рационализиране на структурите. 
 

8 Българска академия на науките 
 

Реализираните приходи на БАН към полугодието възлизат на 14,6 млн. лв. или 63,7 % 

от заложените по бюджета за 2007 г. Спрямо същия период на миналата година се 

наблюдава увеличение на отчетените собствени приходи от 23,8 %. Основна част от 

реализираните приходи се получават по линия на международни програми, проекти и 

по договори за научни разработки. Голяма част от тези приходи са свързани с 

конкретни договорни задължения и не могат да се използват за общоакадемични 

нужди. БАН участва в редица проекти по линия на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО, Световната 

метереологична организация, Международния съюз по чиста и приложна химия и др.  
 

Към 30.06.2007 г. БАН отчита разходи в размер на 45.2 млн. лв., което представлява 

49.6 % от годишния разчет. През месец февруари в Министерството на финансите е 

получено писмо No 04-00-03/14.02.2007 г. на БАН с искане за разрешение за 

допълнителни разходи в размер на 6,5 млн. лв. за сметка на преходни остатъци 

(реализирани излишъци от предходни години), обосновано с чакащи плащания по 

участието на академията в международни програми и проекти. В резултат, на което и с 

оглед недопускане разходването на допълнителни разходи за сметка на преходни 

остатъци е разрешено изпреварващо финансиране на БАН в размер на 4.5 млн. лв. за 

месеците април-юни за сметка на последните три месеца от годината.  
 

Наблюдава се и увеличение на отчетените разходи спрямо същия период на 2006 г., 

дължащо се основно на увеличения размер на утвърдения със ЗДБРБ за 2007 г. 

трансфер (субсидия) от Министерството на образованието и науката (увеличен с 4.6 % 

спрямо ЗДБРБ 2006 г.) за БАН за 2007 г.  
 

9  Национален фонд 

През първото полугодие на 2007 г. по сметките на Националния фонд (НФ) са 

постъпили приходи от пред-присъединителните инструменти на ЕС в размер на 122.1 

млн. лв. или 15.7 % от планираните приходи за 2007 г. 
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Извършените разходи от Националния фонд към 30.06.2007 г. възлизат на 235.0 млн. 

лв., което представлява 24.7 % от планираните за 2007 г. разходи. По видове разходи 

изпълнението е както следва: 66.5 % от общия размер са капиталовите разходи, 22.4 % 

са текущите разходи, а 11.2 % са субсидии. 

През второто тримесечие на 2007 г. приходната част на бюджета, определен за 

програма ФАР не беше изпълнена, тъй като основна част от исканията за средства бяха 

изготвени и представени за одобрение от страна на Представителството на 

Европейската комисия в България и Европейската комисия през месец юни 2007 г., 

респективно траншовете от ЕК се очаква да постъпят през месеците юли и август 

2007 г. 

Неизпълнението на разходната част на бюджета се дължи на забавянето в процеса на 

получаване на акредитация за Разширена децентрализация по програма ФАР, което 

рефлектира върху провеждането на тръжните процедури и договарянето на проектите, 

съответно изпълнението на заложената прогноза за извършване на плащания ще се 

отложи във времето пропорционално на забавата при получаването на акредитацията за 

Разширена децентрализация. 

През наблюдавания период Управляващите органи по Кохезионен 

фонд/Изпълнителните агенции по ИСПА са извършили плащания на обща стойност 

47.7 млн. лв. Получените средства от ЕК за тримесечието са на обща стойност 37.4 

млн. лв.   

Към настоящия момент ЕК все още не е освободила официално временно спрените 

плащания по 17 ИСПА проекта, управлявани от Управляващия орган/Изпълнителната 

агенция в МОСВ, макар че одитният доклад от мисията на Главна дирекция 

„Регионална политика” в УО/ИА МОСВ, проведена през периода 12-14 февруари 2007 

г., съдържа положително одитно мнение.  

За периода 1.04.-30.06.2007 г. дирекция „Национален фонд” е представила в ЕК 

следните искания за плащане по КФ/ИСПА: 

 Междинни плащания – 10.0 млн. лв.; 

 Авансови плащания (втори) – 10.2 млн. лв.; 

 Финално плащане – 0.3 млн. лв. по проект 2002/BG/16/P/PA/003 „Подготовка на 

Националния фонд, Изпълнителните агенции по програма ИСПА и АДВФК за 

прилагане на разширена децентрализирана система за изпълнение в България”. 

Очакванията са горепосочените искания да бъдат одобрени от ЕК и средствата да бъдат 

получени по сметките на Националния фонд в края на третото тримесечие. 

Във връзка с отстраняването от длъжност на Изпълнителния директор на Държавен 

фонд „Земеделие” плащанията от Европейската комисия бяха временно спрени. В 

резултат на този факт през второто тримесечие на 2007 г. не бяха получени 

декларираните разходвани средства за четвъртото тримесечие на 2006 г. 

На национално ниво беше взето решение плащанията по програма САПАРД да бъдат 

временно прекратени до разрешаването на горния казус. В резултат на това през 

второто тримесечие на 2007 г. не бяха извършвани плащания по програмата.  

Относно изпълнението на приходната и разходната част на бюджета на Национален 

фонд очакванията на този етап са, че през трето и четвърто тримесечие на 2007 г. няма 

да има съществена промяна в заложените показатели.  

Основание за изпълнение на прогнозата дават следните факти: 
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 След избирането на изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” на 

14.06.2007 г. са възстановени временно прекратените плащания по програма САПАРД; 

 В резултат на получения положителен одитен доклад по програма ИСПА от ЕК ще 

бъдат отблокирани временно спрените плащания по 17 ИСПА проекти. Очаква се 

сериозно активизиране на Изпълнителните агенции и увеличаване на плащанията по 

тези мерки; 

 По програма ФАР също се очаква активизиране на плащанията по проектите след 

получаване на акредитация за Разширена децентрализация на  Изпълнителните агенции 

и в резултат на изтичане срока на разплащане по някои от Финансовите споразумения; 

 Във връзка с очакваното одобряване и подписване от страна на ЕК на всички 

Оперативни програми се очаква до края на 2007 г. ЕК да преведе първите авансови 

плащания по тях. 
 

10  Държавен фонд „Земеделие” 

Собствените приходи към 30.06.2007 г. са в размер на 5.5 млн. лв., което представлява 

50.1 % от планирания годишен размер. Най-голям дял в структурата на постъпленията 

заемат приходите от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина – 5.4 млн. лв.    

Набирането и разходването на средства по Фонда се извършва съгласно приходно-

разходна сметка, която ежегодно се утвърждава от МС. Отчетените разходи към края 

на юни 2007 г. са в размер на 33.0 млн. лв., което представлява 15.1 % от предвидения в 

план-сметката годишен размер. Най-голям дял (36.3 %) в разходите заемат 

капиталовите субсидии към инвестиционните програми на ДФ „Земеделие”, които се 

предоставят на земеделските производители – 12.0 млн. лв. Разходите за придобиване 

на дълготрайни материални активи през текущия период са в размер на 9.6 млн. лв., 

или 67.0 % от планираните за годината.  
 

Към 30.06.2007 г. за инвестиционни кредити са предоставени средства в размер на 52.4 

млн. лв., като възстановените главници  по предоставени заеми за същия период са в 

размер на 26.2 млн. лв. 
 

11  Фонд за покриване на разходите за приватизация 
 

През първото шестмесечие на 2007 г. собствените приходи на Фонда за покриване на 

разходите за приватизация (ФПРП) към Агенцията за приватизация възлизат на 6.0 

млн. лв. като е изпълнен на 100 % заложения годишен размер на приходите. 

Постъпленията са основно от задържани като санкция депозити за несключени 

договори при участие в търг или конкурс и приходи от дейности съпътстващи 

приватизационния процес – продажба на информационни меморандуми и 

документация за участие в конкурс или търг и приходи от организираните от АП 

курсове за лицензирани оценители.  

За изпълнение на плана за приватизация за 2007 г. на ФПРП към Агенцията за 

приватизация са заложени разходи за осъществяването на  приватизационния процес в 

размер на 20.1 млн. лв., в т.ч. 0.8 млн. лв. разходи, свързани с дейността на Агенция за 

следприватизационен контрол. Към 30.06.2007 г. разходите на ФПРП към АП са в 

размер на 5.0 млн. лв. и представляват приблизително 25 % от разчетените по Фонда, 

като не е осъществен предвидения трансфер на средства в размер на 0.8 млн. лв. към 

Агенцията за следприватизационен контрол. Основната част от направените разходи се 

пада на разходите за външни услуги –  4.3 млн. лв., които са свързани основно с 

ползваните консултантски услуги, заплащане на посредници, изготвяне на правни 

анализи, публикации и реклама. Разходите за възнаграждения на персонала са в размер 

на 0.4 млн. лв. 
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12 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

 

Неданъчните постъпления по бюджета на предприятието за управление на дейностите 

по опазване на околната среда (ПУДООС) за полугодието са в размер на 22.9 млн. лв., 

което представлява 39.9% от годишния план на приходите на ПУДООС за 2007 г. 

Размерът на разходите и трансфери за полугодието е 34.8 млн. лв., при годишен план 

66.6 млн. лв. или разходите и трансферите  към 30.06.2007 г. възлизат на 52.3 % спрямо 

годишния план. 

Средствата са изразходвани за финансиране на: 

- изграждането на малки водоснабдителни обекти-6.18 млн. лв.; 

- изграждането на Пречиствателни станции за отпадни води-1.91 млн.лв.; 

- изграждането на канализационни мрежи и довеждащи колектори-19.10 млн. лв.; 

- корекции на речни корита и дерета-0.88 млн. лв.; 

- за изграждането на депа за твърди битови отпадъци-0.87 млн. лв.; 

- за изграждането на сепариращи сепариращи съоръжения за разделяне на отпадъци 

и системи за рециклирането им-0.65 млн. лв.; 

- за финансиране на екологични мероприятия на общините-рекултивации, 

залесяване, проекти за чиста околна среда, екотуризъм и др.- 0.57 млн. лв.; 

- за ремонтни работи по обезопасяването на складове за негодни за употреба 

пестициди-0.41 млн. лв.; 

- за екологични проекти, мероприятия и дейности на структури на министерства, 

ведомства и нефинансови предприятия -3 72 млн. лв.; 

- за текущи и капиталови разходи на ПУДООС-1 02 млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


