




                           Приложение №1 към т. 1 
 

    Министерство на финансите 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Доклад 
по тригодишната бюджетна прогноза 

и разходните тавани за периода  
2008-2010 г. 

 

 
 

 

 



 2

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 
I. ИКОНОМИЧЕСКА РАМКА ............................................................................................ 4 

1. Тенденции в развитието на световната икономика ...................................................... 4 
2. Тенденции в развитието на националната икономика ................................................. 6 

II. БЮДЖЕТНА РАМКА.................................................................................................... 13 
Изпълнение на консолидираната фискална програма............................................. 14 
Фискалната политика – предпоставки и насоки за периода 2008-2010 г.............. 19 
1. Основни насоки на бюджетната политика в периода 2008 – 2010 г. ........................ 19 
2. Оценка на рисковете пред бюджетната политика и анализ на устойчивостта на 
публичните финанси .......................................................................................................... 24 
3. Оценка на ефектите върху икономиката и бюджета от усвояването на фондовете на 
ЕС......................................................................................................................................... 29 
4. Европейски средства ...................................................................................................... 34 
5. Бюджетна реформа. Административна реформа. ....................................................... 40 
6. Финансова децентрализация ......................................................................................... 42 

III. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА. БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА 2008-201044 
1. Корпоративни данъци .................................................................................................... 45 
2. Данъци върху доходите на физическите лица............................................................. 45 
3. Данък върху добавената стойност /ДДС/..................................................................... 46 
4. Акцизи ............................................................................................................................. 47 
5. Мита................................................................................................................................. 49 
6. Неданъчни приходи ....................................................................................................... 49 

IV. НАСОКИ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОСНОВНИ РАЗХОДНИ СФЕРИ ЗА 
ПЕРИОДА 2008-2010 ........................................................................................................... 50 
Основни политики в разходната част на тригодишната бюджетна прогноза .............. 50 
1. Политики в сферата на отбраната, правосъдието и вътрешните работи .................. 51 
2. Външна политика. .......................................................................................................... 56 
3. Политики в сектор образование.................................................................................... 57 
4. Политики в сектор здравеопазване............................................................................... 59 
5. Политики в сферата на културата, младежта и спорта............................................... 62 
6. Политики на пазара на труда и в социалната сфера ................................................... 64 
7. Държавна администрация.............................................................................................. 67 
8. Политики в сферата на опазване на околната среда. .................................................. 69 
9. Политики в сферата на регионалното развитие и благоустройството ...................... 72 
10. Политики в секторите селско стопанство и горско стопанство .............................. 74 
11. Политики в сферата на икономиката и енергетиката ............................................... 77 
12. Политики в секторите транспорт и информационни технологии и съобщения .... 79 
13. Финансово подпомагане на реалния сектор .............................................................. 83 

V. ДЪЛГ И ФИНАНСИРАНЕ............................................................................................ 87 
1. Държавен и държавногарантиран дълг ........................................................................ 87 
2. Финансиране ................................................................................................................... 88 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА ................................................................................... 90 
 



 3

 

Въведение 
 

Настоящата тригодишна бюджетна прогноза за периода 2008-2010 г. представлява 
първата средносрочна прогноза, разработена в условията на пълноправно членство на 
Република България в Европейския съюз. Икономическите и фискални проекции в нея 
подкрепят правителствените приоритети за поддържане на сравнително висок 
икономически растеж и по-активни социални мерки, при запазване на фискалната 
дисциплина и стабилността на публичните финанси в средносрочен план.  

Спазването на разумна фискална политика и преследването на положително бюджетно 
салдо в размер на 3% от БВП през периода на прогнозата ще обезпечи 
макроикономическата стабилност и ще съдейства за ограничаване на дисбалансите в 
другите сектори на икономиката. Планираните нива на положително бюджетно салдо 
са съобразени и с фазата на икономическия цикъл, за да се избегне процикличното 
влияние на публичните финанси върху икономиката. В същата насока са и направените 
препоръки на Европейската комисия при оценката на Конвергентната програма (2006-
2009 г.), страната да не отхлабва фискалната си политика през следващите години. 
Наличието на стабилна фискална позиция ще бъде допълнителна гаранция за 
поддържане на високи нива на преките чуждестранни инвестиции и за успешно 
финансиране на дефицита по текущата сметка. 

Тригодишната бюджетна прогноза за периода 2008-2010 г. е разработена при 
съобразяване с управленските приоритети на правителството, Конвергентната програма 
(2006-2009 г.) и Националната програма за реформи (2007-2009 г.), а така също и с 
общата финансова помощ, която се очаква да получим от Европейските структурни 
фондове през следващия три годишен период на членство на страната ни в ЕС.  

Заедно с бюджетната прогноза са представени основните допускания, инструментите 
на политиките в компетентността и отговорността на правителството и очакваните 
резултати от тяхното изпълнение в тригодишен период. Тези основни елементи са база 
за определяне на устойчиви разходни тавани на ПРБК и дават възможност на 
Министерския съвет за по-добро приоритизиране и разпределение на ограничените 
ресурси за изпълнение на провежданите политики.  

Глава I от настоящия доклад представя икономическата рамка с тенденциите в 
развитието на международната и националната икономика. Глава II разглежда 
бюджетната рамка за периода 2008-2010 г., като се акцентира върху насоките на 
бюджетната политика, средствата от фондовете на ЕС, бюджетната реформа и 
финансовата децентрализация. Данъчната политика за периода 2008-2010 г. е 
разгледана в част III. В част IV са представени насоките на политиката по основните 
разходни сфери, а последната V част разглежда държавния дълг и финансиране. 
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I. ИКОНОМИЧЕСКА РАМКА 
 

1. Тенденции в развитието на световната икономика 
 

През 2006 г. световната икономика поддържаше високи темпове на растеж, а промяната 
на цените на енергийните ресурси на международните пазари оказваше силно влияние 
върху световните цени. В основата на високата динамика на глобалната икономика бе 
секторът на услугите. Американската икономика отчете нарастване от 3.3% на годишна 
база. През 2006 г. и европейската икономика се характеризираше с висока динамика на 
развитие. Икономическият растеж в еврозоната достигна 2.7%, а в ЕС-25 съответно 
2.9%.1 Значителен принос за растежите имаха вътрешното търсене и износа.  

През първото полугодие на 2007г. световната икономика отбеляза отново висок темп 
на растеж, което до голяма степен се дължеше на високия икономически растеж на 
нововъзникващите пазари. Тенденцията вероятно ще се запази, като големите държави 
от азиатския регион ще продължат да поддържат високия растеж на световната 
икономика. Инфлацията, измерена с ръста на потребителските цени, се запази 
сравнително стабилна, въпреки че на фона на ограничените производствени мощности 
и нарастващите цени на суровините, съществуват предпоставки за покачване на нивата 
на цените. От друга страна, съществуващото напрежение на кредитния пазар в САЩ и 
възможността това да се отрази негативно върху останалите сегменти на общия пазар, 
може допълнително да заплаши перспективите за развитие на световната икономика. 

 

Таблица № 1: Основни макроикономически показатели. 

  
                         Показател 

Страна Ръст на БВП (%) 
Индекс на 

потребителските 
цени 

Баланс на текущата 
сметка (% от БВП) 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
САЩ 3.3 2.2 2.8 3.2 1.9 2.5 -6.5 -6.1 -6.0 
Япония 2.2 2.3 1.9 0.2 0.3 0.8 3.9 3.9 3.6 
Еврозона 2.6 2.3 2.3 2.2 2.0 2.0 -0.3 -0.3 -0.4 
Балтийски страни 9.7 8.7 7.0 4.8 4.9 4.8 -15.3 -15.7 -14.9 
Централна Европа 5.7 5.2 4.7 2.1 3.1 3.0 -3.9 -3.8 -4.0 
Южна и югоизточна 
Европа, в т. ч.: 6.7 6.0 4.9 6.0 4.3 4.3 -10.7 -10.8 -10.2 

България2 6.1 6.4 6.4 7.4 7.2 6.9 -15.7 -21.0 -21.9 
Румъния 7.7 6.5 4.8 6.6 4.5 5.0 -10.3 -10.3 -9.8 

Източник: World Economic Outlook, IMF, April 2007 

 

                                                 
1 Данните са според Междинната прогноза на Европейската комисия от м. февруари 2007 г. 
2 Данните за България са коригирани от Министерството на финансите. 



 5

През 2006 г. пазарът на суров петрол се характеризираше с висока ценова динамика. 
От началото на годината се наблюдаваше постепенен ръст на стойността на петрола, 
като през месец август бяха достигнати рекордните стойности от 78.2 долара за барел. 
Към края на август 2006 г. започна тенденция на намаляване на цените.  

От началото на 2007 г. на международните пазари се наблюдаваше постепенно 
покачване на стойността на суровия петрол. През месец юли енергийната суровина се 
търгуваше средно на цена 77.2 долара за барел. През месец август бе отчетен спад на 
търсенето, което доведе до спад на цените. В краткосрочен и средносрочен план се 
очаква търсенето да нараства, а предлагането да не се увеличава със същия темп, което 
вероятно ще запази цените на по-високо ниво, като ще съществува вероятност цените 
да бъдат по-еластични на евентуални допълнителни промени в търсенето и 
предлагането. Ограничените възможности за добив на суров петрол и възможността за 
неочаквани промени в търсенето и предлагането на енергийната суровина ще 
продължат да поддържат високо ниво на цените. 

Американската икономика отчете нарастване от 1.55% през първото тримесечие на 
2007 г. и 1.92% през второто, спрямо съответния период на предходната година. 
Съживяването на икономиката през второто тримесечие се дължеше до голяма степен 
на положителните тенденции в развитието на нетния износ, запасите, вътрешното 
търсене и ръста на инвестициите. Очаква се реалното нарастване на брутния вътрешен 
продукт (БВП) за 2007г да бъде около 1.6%. Тенденцията американската икономика да 
се забавя ще се запази, в следствие на съществуващото напрежение на пазара на 
недвижимо имущество, което ще се отрази върху търсенето и инвестициите в сектора. 

През първите шест месеца на тази година и европейската икономика се 
характеризираше с висока динамика на развитие. Икономическият растеж в еврозоната 
реализира ръст от 3.2% през първото тримесечие и 2.5% през второто, като се 
наблюдаваше леко ускоряване на икономиката спрямо съответните тримесечия на 
предходната година. Значителен принос за растежите имаше нарасналото вътрешно 
търсене. В краткосрочен план перспективите за развитието на европейската икономика 
остават положителни, като се очаква растежите да се запазят. В дългосрочен план 
преобладават факторите, които могат да доведат до забавяне на европейската 
икономика. В основата са залегнали опасения от вероятен ръст на цените на суровия 
петрол и неблагоприятни промени във външната среда. 

Европейската Централна Банка през изминалата година неколкократно предприе мерки 
за повишаване на основните лихвени проценти с цел поддържането на стабилна ценова 
политика. Ценовата стабилност е необходима, за да се осигури постоянно темпо на 
развитие на европейската икономика и създаване на нови работни места в еврозоната. В 
краткосрочен и средносрочен план вероятно ще се наблюдава нарастване на 
инфлацията, тъй като се предвижда ръстът на доходите да бъде по-висок от очаквания. 
Може да се предполага, че Европейската Централна Банка ще продължи да предприема 
съответни мерки за поддържането на ценова стабилност в региона. 
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2. Тенденции в развитието на националната икономика 
 

Развитие на националната икономика  през 2006 г. и първото полугодие на  2007 г. 
През 2006 г. растежът на брутния вътрешен продукт достигна 6.1% в реално 
изражение, като през полугодието на 2007 г. се ускори до 6.4%. През разглеждания 
период индустрията, която ускори темпа си на растеж до малко под 10%, се очерта като 
основен фактор на увеличението на добавената стойност. Ясно изразена тенденция в 
сектора от началото на тази година е увеличаването на приноса на продажбите за 
вътрешния пазар за сметка на тези за износ, които бяха основен двигател на 
положителното развитие на сектора през последните години. Това до голяма степен 
намалява потенциала за реализиране на висок растеж поради малкия размер на 
националния пазар, но пък от друга страна намалява вероятността от неблагоприятно 
влияние на външни фактори върху местните производители. 

От гледна точка на крайното използване брутният вътрешен продукт се увеличава в 
резултат на растежа на вътрешното търсене. С най-висок принос за растежа са 
инвестициите в основен капитал, които се увеличават с 17.6% в реално изражение през 
миналата година и с почти 30% за първите шест месеца на настоящата година. За 
разликата от миналата година, когато за растежа най-много допринесе търговията, през 
тази най-много инвестиции успяха да привлекат преработващата промишленост и 
производителите на електроенергия. Част от инвестициите са свързани с покриване на 
нормите за опазване на околната среда, заложени в законодателството на ЕС. Поради 
недостига на национални спестявания за финансиране на инвестиционната активност, 
последната доведе до увеличаване на частния външен дълг за обезпечаване на 
необходимия ресурс.  

Нарасналите доходи, заетост и увеличената кредитна активност на търговските банки 
доведе до висок растеж на частното потребление, което нарасна със 7.5% през 2006 г. 
От началото на тази година обаче увеличената кредитна активност на търговските 
банки доведе до ускоряване на темпа на растеж на показателя, който достигна 9.1% 
през първите три месеца на годината (7.7% за полугодието). През първото полугодие на 
2007 г. потреблението на правителството се запази на миналогодишното си ниво. 

През първата година от членството в ЕС икономическата политика на правителството 
продължи да осигурява висок и устойчив икономически растеж (от над 6%), високи 
чуждестранни и местни инвестиции, ускоряване нарастването на заетостта, засилване 
на процесите на конвергенция в доходите и цените.  

Позитивното развитие бе съпътствано от засилване на някои рискове и неравновесия в 
икономиката. Дефицитът по текущата сметка продължи да се увеличава, предизвикан 
от високо инвестиционно и потребителско търсене. През юли и август 2007 г. се 
наблюдаваше сериозно покачване на инфлацията, повлияно от нарастването на 
международните цени (горива и храни), неблагоприятните климатични условия и 
реколта, но и от нарастването на вътрешното търсене, поддържано от нарастващите 
доходи. Възможностите за реакция на икономическата политика в краткосрочен период 
се свеждат до инструментите на фискалната политика, които да се използват за 
ограничаване на вътрешното търсене и поддържане на стабилна и предвидима 
макроикономическа среда.  
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Динамиката на външната търговия през 2006 г. бе сравнително висока, като ръстът 
на износа (26.6%) изпревари този на вноса (25.2%). Ключови фактори за отбелязването 
на високите стойности на търговията бяха ръста на цените на цветните метали, притока 
на преки чуждестранни инвестиции и увеличилото се вътрешно и външно търсене. 
Реалният растеж на износа достигна 9% през миналата година и след забавяне до 2.2% 
през първо тримесечие на 2007 г., се възстанови през следващия период, отбелязвайки 
растеж от 4.1% през полугодието. Темпът на реален растеж на вноса започна да се 
забавя през тази година в сравнение с 2006 г., но поради голямата си стойност салдото 
по външнотърговския баланс продължи да се влошава.  

Износът на стоки за първите шест месеца на 2007 г. бе в размер на 6155.3 млн. евро 
като нарасна с 429 млн. евро. Ръстът от 7.5% се дължеше основно на групата стоки 
суровини и материали (главно черни и цветни метали, петролни продукти, 
електрическа енергия). Спирането на част от мощностите на АЕЦ Козлодуй повлия 
силно върху износа на електроенергия.  

През първото полугодие на 2007 г. вносът на стоки отбеляза ръст от 18.5% като 
достигна 9910.3 млн. евро. Най-висок принос за нарастването имаше групата стоки 
суровини и материали. За анализирания период на годината не бе отчетен по-висок 
внос на суров петрол спрямо същия период на предходната година. Значително бе 
увеличението на вноса на потребителски стоки за анализирания период, свързано и с 
нарастването на доходите на населението. За първото полугодие на 2007г. ръстът на 
общия доход на лице от домакинството бе 19.6% на годишна база. При 
инвестиционните стоки доминираше вноса на машини, уреди и апарати. Основен 
търговски партньор за България при износа и при вноса на стоки е Европейският съюз, 
към който е съсредоточен 63 % от износа от България; ЕС има съответно 53% дялово 
участие в общия внос на страната. 

По данни на БНБ дефицитът по текущата сметка на платежния баланс за 2006 г. е 
най-големият отчитан до момента (15.7% от БВП) и продължава да нараства с бързи 
темпове през 2007 г. За периода януари-юли 2007 г. дефицитът по текущата сметка 
достигна 3040.8 млн. евро при 1804.8 млн. евро за същия период на предходната 
година. Това влошаване се дължеше предимно на увеличилия се отрицателен търговски 
баланс. Допълнително се наблюдаваше влошаване на баланса на дохода и текущите 
трансфери, което бе компенсирано от по-добрия баланс на услугите. Въпреки 
регистрираното високо отрицателно салдо по текущата сметка, което достигна за 
анализирания период на годината 11.4% от прогнозния брутен вътрешен продукт 
(БВП), то бе покрито изцяло от финансовата сметка.  

Финансовата сметка през 2006 г. бе положителна и покри изцяло дефицита по 
текущата сметка, въпреки предсрочното погасяване на дълг към МВФ и Световната 
банка. Преките чуждестранни инвестиции достигнаха 4.1 млрд. евро за анализираната 
година. През първото полугодие на 2007 г. финансовата сметка също е положителна и 
покрива изцяло дефицита по текущата. Междувременно през месец април бяха 
изплатени предсрочно всички задължения към Международния валутен фонд (МВФ). 

Преките чуждестранни инвестиции за периода януари-юли 2007г. достигнаха 2667.2 
млн. евро, при 2334.9 млн. евро за същия период на предходната година. 
Допълнително, до края на текущата година се очакват постъпления от сключени 
приватизационни сделки в размер на 117 млн. евро. Присъединяването ни към ЕС, 
добрият инвестиционен климат, политическата и икономическа стабилност на страната 
са в основата за привличането на преките чуждестранни инвестиции. Очакванията са 
тенденцията да се запази и през следващите години. 
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Натрупаната инфлация, от началото на 2007 г. до месец август, според 
Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е 6.8%. Инфлацията за 
август спрямо съответния месец на предходната година е 9.3%. Неконтролираните цени 
се повишиха със 7% от началото на годината, а приноса им в общата инфлация е 6.1 
процентни пункта. Очертаващата се до края на годината сравнително висока инфлация 
се дължи в най-голяма степен на ръста в цените при храните. Освен външните шокове 
по линия на цени на енергия и суровини, върху инфлацията оказа влияние и 
нарастването на доходите и покупателната способност на населението. Покупките на 
стоки и услуги от чужденци на територията на страната, заедно с повишеното 
платежоспособно търсене на населението, ще продължи да оказва влияние върху 
нарастването на цените не само в отделни региони, но и за страната като цяло. 

Валутният борд, който е един от основните фактори за постигнатата 
макроикономическа стабилност в страната, продължи да функционира през 2006 г. 
Валутните резерви на БНБ нараснаха с 21.11% на годишна база3 (или с 3.04 млрд.лв.) и 
достигнаха почти 17.46 млрд.лв. Основен принос за нарастването имаха банковите 
резерви, които останаха на относително високо ниво въпреки постепенното отменяне 
на мерките на БНБ за ограничаване на кредитирането. Нарастването на депозита на 
правителството поради доброто изпълнение на бюджета също допринесе за 
нарастването на валутните резерви.  

От началото на годината влезе в сила Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 59 от 
21 юли 2006 г.), който отмени Закона за банките. ЗКИ урежда условията и реда за 
лицензирането на дейността, надзора и прекратяването на кредитните институции с цел 
да се осигури сигурна, стабилна и надеждна банкова система и взаимното признаване 
на издадените лицензи за извършване на банкова дейност на банки, лицензирани в 
държава членка на ЕС. През януари 2007 г. БНБ внесе 3.561 млн. евро в капитала на 
Европейската централна банка. Съгласно устава на Европейската система от централни 
банки и на ЕЦБ всяка централна банка на страна-членка внася 7% от своя дял при 
присъединяването си към ЕС, а остатъкът се внася при присъединяване към eврозоната. 
Делът на БНБ в капитала на ЕЦБ е 50.833 млн. евро, което е 0.88% от общия капитал на 
ЕЦБ. 

Устойчивият икономически растеж, който българската икономика реализира през 
последните години, бе основна предпоставка за значителното подобрение на пазара 
на труда през 2006 г. Според данните на НСИ от Наблюдението на работната сила 
(НРС) средният брой на заетите през изминалата година се повиши със 130 хил. души 
или с 4.4% на годишна база и достигна 3 110 хил. души. Ускореният ръст на заетостта 
спрямо предходните години бе повлиян както от нарасналата икономическа активност в 
частния сектор (броят на заетите в частните фирми и предприятия отбеляза растеж от 
6.6%), така и от намалената социално-осигурителна тежест (респективно по-ниските 
разходи за труд) за работодателите от началото на 2006 г. Нивото на безработица, 
според данните от НРС, достигна средна за годината стойност от 9% от икономически 
активното население. Обхватът на активната политика на пазара на труда намаля през 
разглеждания период.  

 

 

 

                                                 
3 Декември 2006г. към декември 2005г. 
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Прогноза за развитието на националната икономика в периода 2007-2010 г.  
В настоящата прогноза се очаква средногодишната цена на суровия петрол за 2007г. да 
бъде около 68.1 долара за барел, като за следващите години през разглеждания период 
са залегнали цени в диапазона 67-70 долара за барел. Високите цени на петрола от своя 
страна ще окажат влияние върху инфлационните очаквания, което ще усили натиска 
върху увеличение на лихвите. Тъй като Европейската централна банка (ЕЦБ) се стреми 
да поддържа стабилна ценова политика, за разглеждания период е заложено лихвите в 
евро да се движат в рамките на 4.3-5%. Забавянето на американската икономика и 
възможността от спад на търсенето и инвестициите на пазара на недвижимо 
имущество, предполага лихвите в долари да се понижат и да се движат в диапазона 4.6-
5.33%.  

Таблица № 2: Основни макроикономически  показатели (2006-2010) 

 

 

Основните рисковете пред макроикономическата прогноза са свързани с допусканията 
за развитие на световната икономика. Въпреки че към момента няма ясни индикации, 
възможно е финансовата криза от края на м. август 2007 г. да даде по-сериозно 
отражение върху развитието на световната икономика в средносрочен план. 
Евентуалното забавяне на ръста може доведе до по-лошо представяне на износа на 
страната, което да се отрази негативно върху общия растеж. Финансовата криза на 
международните пазари може да се отрази негативно върху растежа на българската 
икономика не само по линия на външното търсене, а и по линия на външното 
финансиране на инвестициите в България, но следва да се отбележи, че и при такъв 
сценарий растежът на българската икономика ще остане сравнително висок. 

Като риск не трябва да се пренебрегва и възможността за по-висока инфлация от 
прогнозираната. Едно такова развитие може да се реализира не само при задържане на 
високите международни цени на някои групи стоки, а също така на по-бърза от 
заложената конвергенция към средноевропейските ценови нива, дължаща се както на 
членството на България в ЕС, така и на ценови натиск, най-вече в сектора на услугите, 
от по-бързо от очакваното нарастване на заплатите.  

Макроикономически 
показатели 

 
2006 

 
 

2007 
Очаквано 

2008 
Прогноза 

2009 
Прогноза 

2010 
Прогноза 

БВП - млн.лв. 49 091 54 864 61 711 68 438 75 469 

- реален растеж (%) 6.1% 6.4% 6.4% 6.8% 6.9% 
Хармонизирана 
инфлация (%)  

    

- в края на годината 6.1% 9.3% 4.5% 4.7% 3.6% 
- средна за периода 7.4% 7.2% 6.9% 4.4% 3.7% 

Валутен курс  
(лв./USD) 

     

  - в края на годината 1.49 1.41 1.40 1.42 1.45 
  - средногодишен 1.56 1.44 1.40 1.42 1.45 
Текуща сметка  
         - млн.евро 

-3 934.7 -5 898.0 -6 914.3 -7 416.3 -8 125.1 

- в % от БВП - 15.7% -21.0% -21.9% -21.2% -21.1% 
Преки чуждестранни 
инвестиции 
(млн.евро) 

4 364.0 4 655.4 4 738.5 4 734.9 4 781.7 

- в % от БВП 17.4% 16.6% 15.0% 13.5% 12.4% 
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През периода 2008-2010 г. ще продължи доброто развитие на българската икономика, 
като се очаква засилване на икономическия растеж и в края на периода да достигне 
нива от близо 7%. След като през последните години основен принос в растежа на БВП 
от страна на търсенето имаха инвестициите, то през разглеждания период тази 
тенденция ще се промени. Въпреки това техният дял ще остане сравнително висок на 
около 36-37% от БВП, като основен фактор за поддържането му ще изиграят 
средствата, идващи по линия  на европейските структурни фондове. 

Значителното натрупването на капитал в икономиката през последните години заедно с 
присъединяването на България в ЕС ще доведат до нарастване на реалния ръст на 
износа на стоки и услуги, в резултат на което нетния принос на външния сектор в 
растежа на БВП ще се увеличи: от -6.2 процентни пункта през 2006 до -2.4 процентни 
пункта през 2010, което е основната причина за засилване на растежа на БВП. В същото 
време приносът на потреблението в общия растеж на БВП ще остане стабилен в 
диапазона 5.3-5.4 процентни пункта. 

През периода 2008-2010 г. се очаква ефектите от присъединяването на страната към 
ЕС върху платежния баланс да се засилят. В резултат на интеграционните процеси 
търговските потоци между България и страните от ЕС ще продължат да нарастват, 
стимулирани от инвестиционните процеси и разширяването на пазарите. Въпреки 
очакванията за леко забавяне на растежа на световната икономика, предвижда се 
външното търсене да се запази относително стабилно, осигурявайки средногодишен 
реален ръст на износа от около 11-13%. Заложеното реално увеличение на вноса на 
стоки за периода 2008-2010 г. от около 12% се базира главно на предположенията за 
стабилен ръст на потреблението и запазване на умерено висок ръст на инвестициите в 
страната, допълнително стимулирани от средствата по европейските фондове. 

Според настоящата прогноза дефицитът по текущата сметка постепенно ще нараства 
поради нарастването на дефицита по търговския баланс. Дефицитът по текущата сметка 
на страната в края на 2007 г. се очаква да достигне 21% от БВП в резултат на 
нарастването на дела на търговския дефицит в БВП до 27.5%. Основни фактори за 
влошаването на салдото по търговията със стоки са забавянето на номиналния ръст на 
износа при запазване на стабилен ръст на вноса (съответно около 10% и 19%). И през 
настоящата година определящи фактори за обема на вноса ще бъдат високите 
инвестиции, потреблението и нуждите на износа от суровини. През 2008 г. дефицитът 
по текущата сметка се очаква да достигне 21.9%, след което постепенно да се свие до 
21%. Задържането му на високо равнище е резултат от вече формирания голям разрив 
между износ и внос в абсолютно изражение, но също така и от нарастването на нетното 
изтичане на доход по ПЧИ.  

Част от дефицита по текущата сметка ще бъде компенсиран от една страна по линия на 
приходите от туризъм, чийто среден ръст се очаква да бъде около 8-10%, а от друга - от 
частните и официалните текущи трансфери, които се предвижда да осигурят покритие 
от 15-20%. Очакванията са за покритие на дефицита по текущата сметка от паричните 
потоци по финансовата сметка в рамките на 95-105%. Около 60-65% от нетния приток 
на капитал ще представляват нетни преки чуждестранни инвестиции, като тази 
прогноза се основава на допускането за приключване на приватизационните процеси в 
страната. Тъй като посочените входящи капиталови и парични потоци създават ресурс 
за генериране на внос на стоки и услуги, търговският дефицит ще се задържи 
относително висок. Въпреки това в средносрочен план не се очаква салдото по 
платежния баланс на страната да окаже натиск върху валутните резерви на БНБ. 
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Валутният борд продължи да функционира устойчиво, като за периода януари-август 
2007 г. валутните резерви на БНБ нараснаха с 2.74 млрд.лв. (15.68%) и към края на 
август достигнаха 20.2 млрд.лв. Основен принос за нарастването на валутните резерви 
имаше увеличението на депозита на правителството в централната банка в следствие на 
доброто изпълнение на бюджета. Годишният ръст на паричното предлагане в края на 
2007 се очаква да достигне около 30% в следствие на високия ръст на нетните 
вътрешни активи на банковата система. За периода 2008-2010г. темповете на растеж на 
широките пари постепенно ще се забавят, достигайки нива от около 20% на годишна 
база, поради очакваното насищане на вътрешния кредитен пазар, съчетано с очаквания 
за покачване на лихвените проценти.  

След като в началото на годината отпаднаха въведените административни мерки за 
допълнителни задължителни резерви, насочени към ограничаване на кредитната 
активност на търговските банки, се оказа, че ТБ притежават значителни свръхрезерви в 
БНБ. Логично те използваха тези ресурси за разширяване на своята дейност, 
Годишните темпове на растеж на кредитите за частния сектор нараснаха значително 
(49.3% през юли 2007г. спрямо 24.6% спрямо декември 2007г.), като това бе съчетано с 
осезаемо увеличение на обема на отпуснатите кредити. През юли 2007г. БНБ обяви, че 
поради голямата кредитна активност на търговските банки ще увеличи процента на 
минималните задължителни резерви от 8% на 12%, считано от началото на септември. 

Прогнозните високи темпове на икономически растеж в периода 2008 – 2010 г. ще 
продължат да бъдат основен фактор за продължаване на тенденциите на нарастване на 
заетостта и намаляване на безработицата в страната. Производителността на труда 
и реалната работна заплата ще продължат да нарастват както в номинално, така и в 
реално изражение. За периода 2008-2010г. очакванията за развитието на двата 
показателя са свързани с растеж, по-висок от средния за последните няколко години, в 
резултат от стабилното икономическо развитие и от политиката на правителството по 
отношение на намаление на общата данъчна и осигурителна тежест за работодателите.  

При изготвянето на прогнозата за инфлацията се имат предвид допусканията за 
външната среда, очакваната динамика на производителността на труда, допускания за 
повишения в административните цени, както и въвеждането на по-високи акцизи за 
някои стоки и услуги. Направена е прогноза за отделните основни потребителски 
групи, формиращи общото изменение на цените, изчислено чрез ХИПЦ. Като цяло 
прогнозата при цените се основава на процеса на приспособяване на равнището на 
цените в страната към средното за ЕС. Приспособяването на ценовото равнище 
произлиза от реалното нарастване на БВП и по-специално от нарастването на общата 
производителност на труда.  

При енергийните стоки и услуги очакванията са за ниска инфлация в края на всяка от 
годините в периода 2008-2010 г. С изключение на 2008 г., когато се очаква 
международната цена на нефта малко да се повиши, през 2009 и 2010 г. не се очаква 
повишение. При енергийните услуги, които са с административни цени, като 
електроенергия и топлоенергия също са заложени ниски темпове на нарастване в 
цените предвид факта, че енергийният пазар в страната е либерализиран от юли 2007 г. 
Трудно е да се предвиди дали съществува конкуренция в търговията с електроенергия 
по цени на дребно, която може да спре исканията на производителите за увеличение в 
цените. С изключение на 2007 г., се очаква ниска годишна инфлация при храните. 
Очакванията са за намаление на цените на храните, търгувани на международните 
пазари. Въпреки увеличаващото се потребителско търсене, цените на нехранителните 
стоки останаха с най-ниска инфлация, тъй като при либерализиран режим на външна 
търговия, тези стоки изпитват в най-голяма степен конкуренцията от внос. 
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Прогноза за отклонението от потенциалния БВП за периода 2008-2010 г.  
През 2006 г. потенциалният БВП на страната нарасна с приблизително 5.1%, като 
основен принос за това има нарастването на капиталовите запаси в икономиката (2.11 
процентни пункта), в резултат на изключително динамичната инвестиционна 
активност. С по-ниски приноси са нарастването на заетостта и нарастването на общата 
факторна производителност (1.78 процентни пункта) и нарастването на заетостта (1.18 
процентни пункта). 

Отклонението от потенциалния БВП е в размер на 0.9% и кореспондира с ускоряването 
на темпа на инфлация за същата година, въпреки че не може да бъде считано за неин 
първостепенен определящ фактор. 

Таблица №3: Стойности на потенциалния растеж и на отклонението от 
потенциалния БВП 

 

  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Потенциален растеж  5.07 % 6.49 % 6.59 % 7.08 % 7.45 % 

Отклонение от 
потенциалния БВП 

0.90 % 0.81 % 0.63 % 0.36 % -0.15 % 

Източник: Агенция за икономически анализи и прогнози (АИАП). 

 

За периода 2007-2010 г. се очаква потенциалният растеж на страната да се ускори до 
около 7.5% годишно, като основният принос отново се очертава от страна на 
нарастването на капиталовите запаси. Фактори за последното са както продължаващата 
висока вътрешна инвестиционна активност, така и притокът на преки чуждестранни 
инвестиции и постепенното набиране на скорост на усвояването на европейските 
фондове. Очаква се увеличаване на приноса на общата факторна производителност за 
сметка на приноса на заетостта. Такъв тип развитие е следствие от увеличаването на 
капиталовата запаси, изчислени за един зает и от постепенното изчерпване на 
възможностите за увеличаване на заетостта в резултат на демографските процеси и 
структурата на работната сила и трудовите пазари у нас. 

По отношение на отклонението от потенциалния БВП, за периода 2007-2010 г. се 
очаква то да намалява плавно през първите две години, а впоследствие по-силно, 
достигайки в края на периода отрицателна, но близка до нулата, стойност. Доколкото 
инфлационните процеси на страната се определят и от други фактори, е трудно да бъде 
определен чистият принос на цикличната позиция на страната към динамиката на 
ценовото равнище. Все пак, отчитайки сравнително високите положителни стойности 
на отклонението от потенциалния БВП, може да се счита, че вероятността за драстично 
намаляване на темпа на инфлация към стойностите, предписани от Маастрихтските 
критерии, остава много ниска за периода до края на 2009 г. 
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II. БЮДЖЕТНА РАМКА  
 

Отчетеното положително бюджетно салдо през последните три години (2004-2006 г.) се 
дължеше на преизпълнението на приходите в резултат на увеличената данъчна база, на 
високия растеж, на нарастването на вноса в страната и рязкото увеличаване на цените 
на петрола, както и на повишената събираемост на държавните вземания в резултат на 
подобрения данъчен и митнически контрол. 

Графика №1: Приходи по консолидирания държавен бюджет за периода 2004-2006 г.∗ 

0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000
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Преки данъци
Косвени данъци
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Приходи на общественото осигуряване
Неданъчни приходи
Помощи

 
През 2006 г. държавните разходи са структурирани в зависимост от правителствените 
приоритети, като общото им равнище е ограничено до 40% от БВП. Значителни 
публични средства се отделят за финансиране на дейностите, свързани с европейската 
интеграция, и на мерки в социалната сфера, като е осигурен значителен номинален ръст 
спрямо 2005 г. на бюджетните разходи за секторите образование и здравеопазване. 

Графика №2: Разходи по консолидирания държавен бюджет за периода 2004-2006 г.∗ 
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∗ Източник: Министерство на финансите. 
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Изпълнение на консолидираната фискална програма  
 
Успешното приключване на Бюджет 2006 в голяма степен е резултат на стегнатата 
политика по отношение на бюджетните разходи и спестяването на част от 
преизпълнението на приходите, което позволи изпълнението на заложените фискални 
цели за годината. Фискалната позиция бе стабилна през цялата година, като 
бюджетният баланс в края на годината е положителен и възлиза на 3.6% от БВП. 
Формирането на превишение на публичните приходи над публичните разходи за 
годината облекчи допълнителния натиск, който публичните разходи оказват върху 
текущата сметка на платежния баланс. Финансирането на разходните приоритети за 
годината се осъществи след внимателно прецизиране, вътрешно преструктуриране и 
активиране на заложените в ЗДБРБ за 2006 г. общи ограничители, с оглед постигането 
на фискалните цели.  

 

Изпълнение на консолидираната фискална програма за 2006 г. 
Общият размер на приходите и помощите по консолидираната фискална програма 
(КФП) към 31.12.2006 г. е 20 034.0 млн. лв., което представлява 109.7% изпълнение 
спрямо програмата за годината. Съпоставени данните за изпълнението за 2006 г. с тези 
за 2005 г. бележат ръст от 11.2%, или в абсолютна сума са събрани 2 021.8 млн. лв. 
повече.  

Графика №3:Структура на данъчните приходи по консолидирания бюджет за 2006 г. 

ДДС 33.1%
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15.1%

 
Постъпленията от данъци по консолидирания бюджет за 2006 г. са в размер на 16 325.9 
млн. лв., което представлява преизпълнение с 8.5% на разчетите за годината и ръст от 
12.7%, или 1 842.0 млн. лв. повече спрямо 2005 г. Относителният дял на данъчните 
приходи в общата сума на приходите по консолидираната фискална програма е 81.5%. 

Постъпленията от косвени данъци са в размер на 8 776.7 млн. лв., или 103.9% 
изпълнение на предвидените със ЗДБРБ за 2006 г. Те представляват 75.3% от 
отчетените данъчни приходи за 2006 г. срещу 74.9% за 2005 г. Основният фактор, който 
влияе върху високото изпълнение на косвените данъци е ръстът на вноса в страната, 
който нараства с около 25.5% на годишна база, а сред другите фактори са високите 
цени на суровия петрол и на цветните метали, увеличените количества на внесени 
горива и увеличените ставки на акциза през 2006 г. По видове косвени данъци, спрямо 
2005 г. са постъпили в повече 1 025.8 млн. лв. (21.4%) от ДДС; 310.2 млн. лв. (14.2%) от 
акцизи; 83.2 млн. лв. (22.4%) от митни сборове.  
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Постъпленията в групата на преките данъци за 2006 г. са в размер на 3 240.2 млн. лв., 
което представлява преизпълнение с 28.8% над разчета за годината. Относителният дял 
на преките данъци в данъчните постъпления за 2006 г. е 19.8%, докато за 2005 г. той е 
бил 18.8%. За разлика от предходни години, основната част от преизпълнението спрямо 
годишните разчети на данъчните приходи се отчита в групата на преките данъци.  

Отчетените приходи на общественото и здравно осигуряване през 2006 г. са в размер 
на 4 309.1 млн. лв., или 105.5% изпълнение спрямо програмата. 

Неданъчните постъпления по консолидираната фискална програма към 31.12.2006 г. 
са в размер на 3 072.6 млн. лв., или изпълнение 121.9% спрямо разчета за годината. 
Спрямо отчетените през 2005 г. се отбелязва увеличение от 81.3 млн. лв., или ръст от 
2.7%, което главно се дължи на постъпилите по-високи приходи и доходи от 
собственост и общински такси.  

Разходите по КФП за 2006 г. отразяват приоритетите при финансирането на 
предоставяните обществени услуги, степента на структурните реформи и стъпките в 
посока рационализиране и оптимизиране на системите. Устойчива е тенденцията за 
подобряване и структурата на разходите – текущите нелихвени разходи и лихвените 
плащания намаляват устойчиво като процент от БВП, докато капиталовите разходи 
постепенно нарастват. Номиналните нива на разходите по консолидираната фискална 
програма за 2006 г. са близки до консолидираните разчети към ЗДБРБ за 2006 г. 
Отчетените разходи представляват 100.2% спрямо разчета за годината. 

Текущи нелихвени разходи. Стегнатата политика по отношение на разходите през 
2006 г. се проявява най-отчетливо в групата на текущите нелихвени разходи, които 
независимо, че нарастват в номинално изражение спрямо предходните години, като 
относителен дял към БВП тези разходи отчитат намаление с 1.6 процентни пункта 
спрямо 2005 г. 

Изплатените средства за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и 
служебни правоотношения по КФП за 2006 г. са в размер на 2 726.5 млн. лв. Спрямо 
предвидените в разчетите по ЗДБРБ за 2006 г. изпълнението на показателя е 99.6%.  

Разходите за пенсионни и здравноосигурителни вноски по КФП са в размер на 867.4 
млн. лв., което представлява 1.8% от БВП или 99.5% спрямо разчета за годината. 
Размерът на разходите за осигурителни вноски намалява значително като относителен 
дял в БВП спрямо 2005 г., което се дължи на намалението на размера на 
осигурителните вноски за фонд пенсии от 01.01.2006 г.  

Разходите за издръжка по КФП за 2006 г. са в размер на 3 869.6 млн. лв. Съпоставено с 
планираните годишни разчети изпълнението е 102.0%. По-високите нива се дължат на 
по-високи разходи за издръжка в общинските бюджети. 

Общата сума на средствата предоставени за субсидии за системата на здравеопазването 
и за предприятията от реалния сектор (вкл. нетърговските организации) на 
консолидирана база през 2006 г. е 727.0 млн. лв., което представлява 1.5% от БВП. 
Съпоставено с планираните средства за субсидии в разчетите по ЗДБРБ за 2006 г. 
изпълнението е 121.7%.  

В допълнение към утвърдените със ЗДБРБ 2006 г. средства за субсидии за нефинансови 
предприятия от централния бюджет в размер на 91 млн. лв., предназначени за 
предприятията от отраслите транспорт и съобщения, в хода на бюджетното изпълнение 
бяха одобрени още 40.3 млн. лв. за субсидии за текуща дейност. Общата сума на 
разчетените към ЗДБРБ за 2006 г. средства по консолидирания бюджет за субсидии за 
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осъществяване на болнична помощ е 141.5 млн. лв., като в хода на бюджетното 
изпълнение бяха предоставени допълнителни средства и изпълнението достигна 193.4 
млн. лв., или 136.6% спрямо разчета. В резултат на тези мерки към края на годината 
бяха разплатени почти напълно просрочените задължения на бюджетните организации 
в системата на Министерството на здравеопазването и бяха редуцирани в голяма степен 
дълговете на преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ. 

Общата сума на социалноосигурителните разходи на консолидирана база за 2006 г. е 
6 929.5 млн.лв., което представлява 14.1% от БВП. В структурно отношение социалните 
разходи са с най-висок относителен дял (37.9%)  в общите разходи по КФП, което се 
обуславя от тяхната приоритетност и провежданата социална политика в условията на 
неблагоприятна демографска среда.  

Разходите за пенсии за 2006 г. са в размер на 4 208.6 млн. лв., което представлява 8.6% 
от БВП. Изпълнението на предвидените в Закона за бюджета на ДОО параметри4 е 
101.8%. По-високите разходи са в резултат на допълнително одобрените средства от 
правителството за изплащането на допълнителна сума към пенсиите за месец декември 
2006 г. съгласно ПМС № 312/2006 г. Извършените разходи за обезщетения и помощи 
на консолидирана основа през 2006 г. са в размер на 1 153.1 млн. лв., което 
представлява 2.3% от БВП.  

Капиталови разходи 
През 2006 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 ускоряването на работата по 
предприсъединителните инструменти на ЕС.  

Графика №4: Структура на източниците на финансиране на публичните 
инвестиционни разходи за 2006 г. 
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Капиталовите разходи (вкл. прираста на държавния резерв) достигнаха 5.1% от  БВП, 
което представлява увеличение с почти 1.2 процентни пункта спрямо 2003 г. 
Относителния дял на капиталовите разходи в общите разходи по КФП е нараснал от 
9.7% за 2003 г. на 13.6% за 2006 г. В абсолютна сума капиталовите разходи на 

                                                 
4 Вкл. 60 млн. лв. резерв за структурни реформи по централния бюджет 
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консолидирана база за 2006 г. възлизат на 2 479.5 млн. лв., като изпълнението на тези 
разходи спрямо заложените размери в разчетите към ЗДБРБ за 2006 г. е 100.5%.  

Лихвени разходи 
Лихвените плащания на консолидирана база през 2006 г. са в размер на 640.3 млн. лв., 
което представлява 96.8% от предвидените в ЗДБРБ за 2006 г. Отчетените резултати 
потвърждават тенденцията през последните години на намаление на лихвените 
плащания, като процент от БВП. За последните пет години техният размер е намалял от 
2.2% от БВП през 2002 г. до 1.3% от БВП през 2006 г. В структурно отношение най-
висок относителен дял в лихвените плащания заемат плащанията за лихви по външни 
заеми (разходи по външния дълг) – 70.2%, срещу 29.8% за лихвените плащания по 
вътрешни заеми (разходи по вътрешния дълг).  

Графика №5: Динамика на относителния дял на лихвените разходи към БВП (2002-
2006 г.) 
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Лихвените плащания по външни заеми през 2006 г. са в размер на 449.3 млн. лв. (вкл. 
лихвите по ДИЗ), което представлява 101.1% спрямо планираните за годината. Общият 
размер на платените лихви по вътрешни заеми по КФП през 2006 г. възлиза на 191.1 
млн. лв., което представлява 88.0% от предвидените 217.2 млн. лв. При изплащането на 
лихви по вътрешния дълг е реализирана икономия, която се дължи на извършените 
операции по предплащане на част от дълга на правителството към БНБ (МВФ) и на 
доста по-ниския от планирания обем на емитираните през годината ДЦК. 

 

Преглед на фискалната позиция към месец август 2007 г. 
 

Превишението на публичните приходи над публичните разходи по консолидирания 
бюджет към 31.08.2007 г. е в размер на 2 874.0 млн. лв. Постигнатият положителен 
бюджетен баланс за отчетния период се формира основно в резултат на доброто 
изпълнение на приходите и прилагане на стегната политика по отношение на 
разходите. За високия размер на положителното бюджетно салдо влияние оказва и 
изместването на една голяма част от инвестиционните разходи за последното 
тримесечие за годината. Анализът на текущото изпълнение на приходите свидетелства 
за заложени при изготвянето на разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. по-консервативни 
оценки в приходната част на бюджета, във връзка с очакваните ефекти от членството на 
страната в ЕС. Изпълнението на приходите се осъществява и при променени 
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макроикономически параметри – по-висок ръст на брутния вътрешен продукт, по-
висока инфлация, увеличаване заетостта и намаляване на безработицата, увеличаване 
на вноса и др., което обуславя и очакваното преизпълнение на разчетите за годината. 

Таблица № 4: Изпълнение на основните параметри на консолидирания бюджет5 към 
31.08.2007 г. 

 

Показатели 
(млн.лв.) 

2006 
м.август 

2007  
програма 

2007  
м.август 

изпълнение 
към  

м.август 
2006 

изпълнение 
към 

програма 
2007 

Приходи и помощи 12 984.3 21 377.6 15 241.1 117.4% 71.3% 
  Данъчни приходи 10 462.1 17 550.0 12 499.8 119.5% 71.2% 
  Неданъчни приходи 2 096.4 2 739.7 2 338.1 111.5% 85.3% 
  Помощи 425.8 1 087.8 403.3 94.7% 37.1% 
Разходи 10 994.0 20 992.0 12 367.1 112.5% 58.9% 
  Нелихвени разходи 10 439.5 19 627.1 11 466.5 109.8% 58.4% 
  Лихвени разходи 554.5 730.4 541.9 97.7% 74.2% 
  Вноска в бюджета на ЕС  634.4 358.8  56.5% 
      
Бюджетно салдо (+)/(-) 1 990.3 385.6 2 874.0   

 
Изпълнение на приходите. Приходите по консолидираната фискална програма за 
осемте месеца на 2007 г. възлизат на 15 241.1 млн. лв., което представлява 71.3 % от 
годишните разчети към ЗДБРБ за 2007 г. Спрямо същия период на предходната година 
постъпленията са нараснали с 17.4%, което съответства на амбициозната цел, залегнала 
в разчета за годината – планираните приходи в програмата за 2007 г. са с 17.1% по-
високи от разчета за предходната година. Спрямо същия период на 2006 г. най-голям 
ръст се отчита при данъчните приходи – 19.5%, а неданъчните приходи и помощите 
нарастват с 8.7%. 

Изпълнение на разходите. Извършените разходи по консолидираната  фискална 
програма (вкл. вноската на Република България за бюджета на ЕС) през първите осем 
месеца на 2007 г. са в размер на 12 367.1 млн. лв. или 58.9% спрямо предвидените в 
програмата за годината. Финансирането на разходите по КФП се осъществява при 
спазване на предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. общи ограничители, в рамките на които 
се съблюдава приоритетността и периодичността на разходите. 

Оценка за изпълнението на консолидирания бюджет до края на 2007 г. Доброто 
изпълнение на приходите за първите осем месеца на 2007 г. и ефективните мерки, 
насочени към повишаване на събираемостта на данъците дават основания да се очаква 
преизпълнение на приходите по консолидирания бюджет на годишна база с около 9.5% 
спрямо годишните разчета. Основна част от това преизпълнение се очертава в частта на 
данъчните постъпления: приходите от осигуровки на държавното обществено 
осигуряване и НЗОК, корпоративните данъци, данъците върху доходите на 
физическите лица, постъпленията от косвени данъци (ДДС, акцизи) и други данъци 
(имуществени данъци, др. данъци по ЗКПО и др.). Риск за бюджетното изпълнение до 
края на годината представляват одобрените от общинските съвети по-високи приходи и 
разходи от разчетите по бюджетите на общините към ЗДБРБ за 2007 г., което е 
свързано с влошаване на общия баланс по КФП. 

                                                 
5 На база данните от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и 
централния бюджет. 
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Фискалната политика – предпоставки и насоки за периода 
2008-2010 г. 
 

Фискалната политика е насочена към поддържане на макроикономическото равновесие 
и устойчивата фискална позиция с цел създаването на добри предпоставки за 
икономически растеж и конкурентноспособност на българската икономика. 
Провежданата рестриктивна фискална политика е съобразена с негативния баланс по 
текущата сметка, очаквания натиск върху вътрешното търсене в следствие притока на 
европейските фондове, както и с цикличното развитие на икономиката.  

Равнището на фискалните параметри за периода 2008 – 2010 г. се базира на прогнозата 
за развитието на основните макроикономически показатели и създава възможност за 
реализиране на правителствените приоритети и балансиране на вероятните рискове с 
необходимите бюджетни ограничения.  

Основният проблем за постигане на фискалните цели е свързан с ресурсното 
осигуряване на приетите нормативни актове и поетите ангажименти, които затрудняват 
приоритизирането и/или пренасочване на публичните разходи към приоритетните цели. 
По-високата ефективност и спазването на строга финансова дисциплина са от 
първостепенно значение, което неминуемо е свързано с усилия за реформиране на 
съответните сектори, както и с тяхното вътрешно преструктуриране с оглед постигане 
на фискални икономии и по-ефективни публични услуги в условията на ограничения 
бюджетен ресурс. 

 

1. Основни насоки на бюджетната политика в периода 2008 – 2010 г. 
 
Провежданата от правителството политика ще бъде насочена към новите 
предизвикателства, пред които е изправена страната след 1 януари 2007 г. – 
осигуряването на благоприятни условия и подходяща рамка за ефективно участие в 
европейските структури и общи политики на ЕС и постигането на ускорена 
конвергенция на равнището на реалните доходи в страната към средните за ЕС 
стойности. Същевременно посредством бюджетната политика ще бъде търсен отговор 
на предизвикателствата, породени от неблагоприятните демографски промени в 
страната.  

Водената стегната фискална политика бе подкрепена в изявление на представители на 
Европейската комисия, по повод оценката на конвергентните критерии на България, 
Румъния и Латвия в Брюксел през март тази година. Европейската комисия определи 
бюджетното състояние на България като стабилно, но същевременно предупреди 
страната да не отхлабва фискалната си политика. В препоръките си за България ЕК 
набляга на постигането на по-високо от планираното за 2007 г. положително бюджетно 
салдо, както и на поддържането в следващите години на стабилна бюджетна позиция в 
подкрепа на макроикономическата стабилност и защита от външни шокове. 

През целия програмен период 2008 – 2010 г. ще бъде провеждана строга фискална 
политика, изразяваща се в реализирането на превишение на публичните приходи над 
публичните разходи с цел ограничаване на нарастването на вътрешното търсене и 
нарастването на дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Режимът на 
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паричен съвет ще бъде запазен до влизането на страната в евро-зоната при 
съществуващото равнище на фиксиран валутен курс на българския лев.  

Трайната тенденция към нарастване на дефицита по текущата сметка на платежния 
баланс наложи стесняване на фискалната позиция и прилагане на заложената мярка за 
формиране на превишение на публичните приходи над публичните разходи по 
консолидираната фискална програма от най-малко 2% от БВП за 2007 г. Формирането 
на необходимия ресурс за достигането на променения целеви баланс по КФП е основно 
по пътя на спестяване на част от преизпълнението на приходите над планираните нива 
в бюджета и прилагане на стегната политика по отношение на разходите чрез 
активиране на предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. ограничители и спестяване на 10% от 
нелихвените разходи и субсидии/трансфери за други бюджети при условията и 
изключенията предвидени в закона. 

С оглед осигуряване устойчивостта на публичните финанси за поддържане на 
макроикономическата стабилност предлагаме затягане на фискалната позиция и 
постигане на следните размери на положителното бюджетно салдо по консолидираната 
фискална програма в средносрочен период: 

Таблица № 5: Бюджетна рамка за периода 2007-2010 г. 

 

    (млн.лв.) 2007 
Програма 

2008 
Прогноза 

2009 
Прогноза 

2010 
Прогноза 

Общо приходи 21 377.6 27 192.3 30 246.8 33 365.3 
(% от БВП) 39.0% 44.1% 44.2% 44.2% 
Общо разходи  20 357.6 24 711.0 27 408.8 30 217.4 
(% от БВП) 37.1% 40.0% 40.0% 40.0% 
Вноска в общия бюджет на 
ЕС 

634.4 659.9 813.3 918.3 

(% от БВП) 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 
Общо разходи и Вноска в 
общия бюджет на ЕС 

20 992.0 25 370.9 28 221.1 31 135.7 

(% от БВП) 38.3% 41.1% 41.2% 41.3% 
Баланс 385.6 1 821.4 2 024.7 2 229.6 
(% от БВП) 0.7% 3.0% 3.0% 3.0% 

 

За постигането на тези цели и с оглед максималното усвояване на средствата 
получавани от страната ни от фондовете на ЕС е наложително националните 
нелихвени6 разходи за 2008 г. да се запазят на нивото на утвърдените от Народното 
събрание в размер на 90 на сто нелихвени разходи за настоящата 2007 г. За 2009 г. и 
2010 г. се предвижда индексиране на текущата издръжка с ръста на прогнозната 
инфлацията за съответната година и запазване размера на националните инвестиции на 
нивото от предходната година – респективно на нивото от 2008 г.и от 2009 г.  

Предприети са действия по редица идентифицирани предизвикателства, свързани с 
фискалната политика: намаляване на публичния дълг, балансиране на бюджета в 
средносрочен план спрямо икономическия цикъл, ограничаване и премахване на някои 
субсидии, разширяване на данъчната база чрез отпадане на данъчни привилегии, 
подобряване на данъчната структура и усъвършенстване на дейностите по ефективна 
                                                 
6 с изключение на разходите за обезщетения и помощи за домакинствата, разходите за членски внос в международни  
организации, разходите,  финансирани чрез държавни инвестиционни заеми и свързаното с тях съфинансиране и 
тези със средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства. 
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оценка и събиране на данъчните приходи. Съществуващата неблагоприятна бюджетна 
структура, характеризираща се с висок дял на социалните разходи в общите разходи, 
налага продължаване на усилията за бюджетна консолидация. През следващите години 
ще бъде направен пълен преглед на фискалните разходи, в т.ч. в секторите на 
правосъдие и вътрешни работи, здравеопазване, образование и др., с оглед подобряване 
на ефективността и качеството на публичните разходи. 

Фискалната политика през 2008 г. следва да се разглежда в контекста на поддържането 
на стабилна макроикономическа среда и ускорен икономически растеж. В този смисъл 
външните неравновесия ще бъдат компенсирани частично от водене на рестриктивна 
бюджетна позиция. В същото време за подкрепа на икономическия растеж се 
предвиждат реформи за повишаване качеството на човешкия капитал и ефективността 
на пазара на труда, подобряване на управлението в публичния сектор и инвестиции в 
публичната инфраструктура. 

В краткосрочен и средносрочен план се предвижда дефицитът по текущата сметка да 
бъде изцяло покриван от притока на преки чуждестранни инвестиции. Тъй като 
притокът на чужди капитали е свързан с инвестиционен риск, инвеститорите базират 
своите решения въз основа на провежданата в страната политика. Наличието на 
стабилна фискална позиция ще бъде допълнителна гаранция за поддържане на високи 
нива на преките чуждестранни инвестиции и за успешно финансиране на дефицита по 
текущата сметка. 

Фискалната консолидация през периода на силен икономически растеж ще бъде 
използвана за намаляване равнището на държавния дълг. Основната цел на 
политиката по дълга в средносрочен план ще продължи да бъде осигуряването на 
безпрепятствено финансиране на бюджета и рефинансиране на дълга при минимална 
възможна цена и при оптимална степен на риск. При оценка на влиянието на риска през 
следващите години ще се отчитат растящите нужди от финансиране на големи 
инфраструктурни проекти в областта на енергетиката, водопреносната мрежа и пътната 
инфраструктура. Усвояването на средства от европейските фондове в периода 2008-
2010 г. също така налага осигуряване на национално съфинансиране, част от което ще 
бъде осигурено чрез държавни и държавно гарантирани заеми.  

Основни аспекти на данъчната политика по отношение на косвеното облагане са 
запазване ставката на ДДС на сегашното ниво и продължаващо хармонизиране на 
акцизните ставки с европейските. По отношение на преките данъци се предвижда 
запазване настоящия размер от 10 % на данъчната ставка по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. По отношение политиката на облагане доходите на физическите 
лица за 2008 г. се прави значителна промяна в начина на облагане: въвежда се единна 
данъчна ставка от 10% за всички доходи, с изключение на доходите от стопанска 
дейност на еднолични търговци, където ставката е 15 %, като се премахва необлагаемия 
минимум. 

Политиката по доходите за периода 2008-2010 г. е разработена при база 10 
процентно увеличение на средната заплата в бюджетната сфера от 1 юли 2007 г. и 
индексация от средата на всяка следваща година с до 10 %. 

Отчитайки приоритетите на правителството, свързани с повишаване на жизненото 
равнище на българските граждани в средносрочен план и въвеждане на десет 
процентен плосък данък се предвижда увеличение на доходите от работна заплата през 
2008 г. чрез следните мерки: 
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 Компенсиране от 1 януари 2008г. на всички ощетени от въвеждането на плоския 
данък работни заплати до 430 лв. за заетите по трудово правоотношение и до 
375 лв. за заетите по служебно правоотношение; 

Косвено нарастват всички работни заплати над 430 лв. за лицата по трудово 
правоотношение и над 375 лв. за лицата по служебно правоотношение  поради 
положителния ефект от въвеждането на плоския данък, тъй като лицата 
получаващи работна заплата над тези размери увеличават своите разполагаеми 
месечни доходи чрез намаляване на абсолютния размер на данъка. 

 Индексация от 1 юли 2008 г. на всички работни заплати на заетите в бюджетния 
сектор с от 5 до 10%. 

Осигурителни политики. Съотношението между работодателска и лична вноска по 
Кодекса за социално осигуряване (КСО) се предвижда да бъде както следва: 60:40 за 
2008г., 55:45 за 2009 г. и  50:50 за 2010 г. (при 65:35 през 2007 г.). 

Здравно-осигурителна политика. Предвижда се размерът на задължителната здравно-
осигурителната вноска от 6% да се запази за целия период 2008-2010 г. 

Социално-осигурителна политика. За периода 2008-2010 г. размерът на 
осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се предвижда да бъде 22%, а размерът на 
вноската за фонд „Безработица” ще бъде 1%.  

Нов момент по отношение на здравно-осигурителните вноски, които републиканския 
бюджет прави за редица категории лица като пенсионери, деца, социално слаби, 
безработни, лишени от свобода, бежанци и др. е представянето им като трансфери 
между бюджетни сметки. През 2008 г. се предвижда увеличаване на здравно-
осигурителната вноска за лицата до 18 годишна възраст и след нея до завършване на 
средното образование от 0.5 на 3 на сто от минималния осигурителен доход за 
самоосигуряващи се лица. 

Таблица №6: Размери на осигурителни доходи и обезщетения (2007-2010 г.) 

 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
  Минимален осигурителен доход  220 лв. 240 лв. 250 лв. 260 лв. 
  Максимален осигурителен доход 1 400 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 
  Месечно парично обезщетение за  
отглеждане на малко дете 180 лв. 190 лв. 200 лв. 210 лв. 
  Минимален размер на обезщетението  
за безработица 90 лв. 90 лв. 90 лв. 90 лв. 
  Максимален размер на обезщетението за 
безработица     190 лв. 190 лв. 200 лв. 210 лв. 

 

Главният акцент в социалната политика ще бъде подобряване ефективността на 
социалното подпомагане и ограничаване нарастването на броя на бенефициентите по 
различните социални програми. Правителствената политика на пазара на труда ще бъде 
съсредоточена в стимулиране на заетостта, както и в програми за преквалификация на 
работната сила с цел увеличаване гъвкавостта на трудовия пазар. Целта в средносрочен 
план е повишаване икономическата активност на населението и трайно и устойчиво 
задържане на процента на безработица под 10 %. 
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Пенсионна политика. Осъвременяването на пенсиите се предвижда да става от 1 юли 
на съответната година, като през тригодишния период ще продължи да се прилага 
швейцарското правило 50/50, т.е. 50% от индекса на инфлацията за предходната година 
и 50% от ръста на осигурителния доход от предходната година.  

Политиката по отношение на разходите е насочена към оптимално разпределение 
на публичните фондове, съобразено с необходимостта от максимално усвояване на 
европейските фондове с цел повишаване на конкурентноспособността на икономиката. 
Приоритет също така e развитието на човешкия капитал за осигуряване на висока 
заетост, доходи и социална насоченост, в т.ч. пенсии и социални програми, качествено 
образование и достъп до качествени здравни услуги.  

Насоките на бюджетната реформа за периода 2008-2010 г. са свързани с постигането на 
ефективно действаща средносрочна фискална рамка и утвърждаването на 
програмното бюджетиране във всички фази на бюджетния процес. В рамките на 
процеса на финансова децентрализация общините постепенно получават по-големи 
приходни правомощия.  

Приоритетът за оптимално усвояване на средствата от ЕС още през първите години 
на пълноправното ни членство е продиктуван най-вече от стремежа за ускорена реална 
конвергенция на българската икономика към средните нива на ЕС. Ефективното 
използване на европейските фондове предлага възможност за решаване на проблемите 
в сектори, където собствените ресурси на страната са на равнища под необходимите за 
постигане на ускорен икономически растеж и заетост.  

При недоброто състояние на обществената инфраструктура и публичните активи в 
България, планирането на адекватно равнище на държавните инвестиционни разходи 
е от ключово значение за икономическото развитие. В средносрочен план значителни 
усилия ще бъдат насочени към развиване на икономическите механизми за поделяне на 
отговорностите между правителството и частния сектор при реализирането на мащабни 
проекти в инфраструктура и други сфери.  

Макроикономическата стабилност и структурните реформи са необходимо, но не и 
достатъчно условие за постигане на устойчиво положително развитие на икономиката. 
Необходимо е също така провеждане на активна политика за привличане и задържане 
на ПЧИ, наличието на ефективно социално партньорство и развитие на човешкия 
капитал, добър административен капацитет, разумно използване и насочване на 
средствата от европейските фондове. С цел повишаване конкурентноспособността на 
българската икономика по-големи усилия следва да бъдат насочени към подобряване на 
връзката наука-бизнес и осъществяване на по-активна иновационна политика. 
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2. Оценка на рисковете пред бюджетната политика и анализ на 
устойчивостта на публичните финанси 
 
Основен приоритет при разработване и актуализиране на икономическата политика на 
правителството е поддържане устойчивостта на публичните финанси. Затова 
правителството ще продължи активната си роля в търсенето и идентифицирането на 
възможните рискове и предизвикателства, стоящи пред нея. Това налага тясно 
сътрудничество с всички организации в публичния сектор за разработването на 
сценарии, съобразени с характеристиките на пазара на труда, националния и 
международния финансов пазар, тези на бизнес средата, както и институционалните и 
регулаторни механизми, засягащи растежа.  

През следващия тригодишен период фокусът ще продължи да бъде насочен към 
запазване устойчивостта на фискалната политика, изградена върху рамка, позволяваща 
идентифицирането на решения, свързани с фискалните предизвикателства, пред които е 
изправена страната, а именно застаряване на населението и продължаващите реформи в 
секторите здравеопазване, образование, социално осигуряване.  

Главният риск пред фискалната политика през 2007 г. беше предизвикателството от 
присъединяването към ЕС и ефекта от този процес върху публичните финанси. 
Изпълнението на бюджета за осемте месеца на годината показа, че очакваното 
отрицателно влияние върху приходите и разходите не е оправдано. Членството на 
страната в ЕС съответно не може да се разглежда като сериозен риск за бюджета и през 
2008 г. Основен проблем в този аспект ще произтече единствено от евентуалното 
увеличаване степента на усвояване на средствата от европейските фондове, което ще 
създаде нужда от осигуряване на допълнително национални ресурси за кофинансиране, 
както и за изпреварващо финансиране на проекти по европейските фондове, средствата 
за които се възстановяват от ЕК обикновено с половин година закъснение.  

Чувствителността на бюджетните разходи и приходи към промени в основните 
макроикономически параметри и допускания не е особено силна. Това най-вече важи 
по отношение на разходите по обслужване на държавния дълг. Предвид постигнатите 
положителни промени във валутната и лихвената му структура, анализът на 
чувствителността потвърждава относително слабото влияние на изменението в 
стойностите на основни пазарни индикатори върху обслужване задълженията на 
страната и номиналното ниво на дълга на централното правителство. 

Чувствителността на бюджета към фазата на икономическия цикъл е в рамките на 
нормалните стойности. Еластичността на бюджетните приходи към БВП се оценява на 
0.99, което е малко по-високо от средната стойност за новите страни-членки на ЕС и в 
същото време е по-ниско от средната стойност за старите страни-членки. От друга 
страна, еластичността на разходите към БВП е на практика равна на нула, което се 
дължи на твърде ниския дял на разходите по обезщетения за безработица в общите 
текущи нелихвени разходи. Общата бюджетна чувствителност, равна на разликата 
между чувствителността на приходите и разходите, е близка до средната за ЕС 
стойност – 0.41. 

Сравнително високото ниво на положителното бюджетно салдо, както и ниското ниво 
на правителствения дълг и неговата балансирана структура, предполагат отсъствието 
на значителен директен ефект върху бюджета от неочаквано развитие на 
предположенията за външните индикатори като лихви, валутни курсове и т.н. В тази 
среда рисковете за публичните финанси се заключават най-вече в запазване на 
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стабилността на икономическия растеж поради съществуващите дисбаланси в 
икономиката. Те най-вече се изразяват в нарастващия дефицит по текущата сметка на 
платежния баланс, както и в ускоряването на инфлацията.  

Структурата на растежа на БВП, в която водеща роля има вътрешното търсене, към 
момента предполага бърз растеж на бюджетните приходи. Задълбочаването на 
неравновесието, обаче, води след себе си риска от забавяне на търсенето и намаляване 
на бюджетните приходи. Този риск е съсредоточен не толкова през 2008 г., колкото 
главно в средносрочен план, но потенциалният ефект върху бюджета не е малък. 
Забавяне на номиналния растеж на БВП с един процентен пункт ще означава загуба на 
приходи от 1.1% или около 250 млн. лв. в номинално изражение. 

В допълнение влошаващата се възрастова структура на населението поставя 
предизвикателство пред бюджета в дългосрочен план. Неблагоприятните демографски 
процеси се очаква да доведат до нарастващи публични разходи най-вече за пенсии, 
което представлява сериозен риск за устойчивостта на публичните финанси и изисква 
адекватна реакция на фискалната политика дори в средносрочен план. Тази реакция 
трябва отчасти да се изрази в запазване на положителното бюджетно салдо и в 
ограничаване растежа на държавния дълг като дял от БВП, което ще позволи поемането 
на тежестта от застаряващото население в бъдеще без да се застраши стабилността на 
публичните финанси. От тази гледна точка планираната политика на поддържане на 
положително бюджетно салдо е оправдана, тъй като осигурява необходимия буфер за 
публичните финанси да поемат тежестта на демографските проблеми. 

Анализ на устойчивостта на публичните финанси 
Устойчивостта на публичните финанси предполага твърдо спазване на бюджетното 
ограничение за поддържане на баланс между приходите и разходите в дългосрочен 
план и поддържане на стабилно ниво на държавния дълг като дял от БВП. Текущата 
позиция на фискалната политика, характеризираща се с висок първичен излишък, 
осигурява бързо намаление на този дял. Също така излишъкът е значително по-висок от 
минималното ниво на първичния баланс, което би гарантирало спазването на 
Маастрихтския критерий за таван на държавния дълг от 60% от БВП през 2050 г. 

От тази гледна точка, фискалната позиция определено спазва критериите за 
устойчивост в дългосрочен план, като осигурява способността на правителството да 
обслужва държавния дълг при запазване на макроикономическата стабилност в 
страната. Предвид постигнатите положителни промени във валутната и лихвената 
структура на държавния дълг, както и на относително ниското му равнище (около 22% 
от БВП), рискът, свързан с обслужването на държавния дълг е редуциран, което 
съдейства за стабилната фискалната позиция.  

Ключово значение за устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план имат 
демографските тенденции в страната. От една страна, те влияят пряко върху 
потенциалния икономически растеж и по този начин определят не само средния темп, 
който може да се поддържа, без предлагането да предизвиква инфлационен натиск, но 
също и възможностите за създаване на заетост, доходи и богатство. От друга страна, 
демографските тенденции пряко рефлектират върху разходите (и приходите), най-вече 
в социалната област. 

Ефектите от демографските процеси представляват значително предизвикателство пред 
бюджетната политика. Тяхното отрицателно влияние върху бюджета ще бъде 
почувстван най-вече по линия на баланса на приходите и разходите за пенсии. 
Прогнозира се броя на пенсионерите да намалее в дългосрочен план, което ще доведе 



 26

до слаб спад на разходите за пенсии като дял от БВП до 2050 г. При тази оценка следва 
да се има в предвид, че застаряването на населението, от друга страна, ще се изрази в 
много по-съществено намаление на работната сила, на заетите и оттам на броя на 
осигурените лица, които плащат социалноосигурителни вноски. Това ще доведе до 
чувствително по-ниски приходи в бюджета на НОИ в дългосрочен план и при сценарий 
на непроменена политика ще означава постоянен дефицит на пенсионната система в 
размер между 2.1%-3.5% от БВП.  

Останалите бюджетни разходи като разходи за образование, здравеопазване и социални 
грижи няма да бъдат толкова сериозно засегнати от застаряването на населението. 
Разходите за образование се очаква да намалеят слабо като дял от БВП до 2050 г. 
поради постепенно намаляване броя на обучаващите се в системата. Това до голяма 
степен ще компенсира нарастването на разходите за здравеопазване в дългосрочен план 
в резултат на нарастващия дял на хората във възрастовата група 65+ като при това 
разходите за лечение на човек от тази група са сравнително най-високи. Сумарният 
ефект от демографските процеси върху разходите за образование, здравеопазване и 
социални грижи е увеличение с 0.2 процентни пункта от БВП през 2050 г. в сравнение с 
2010 г. Това изменение съдържа прогнозно намаление на дела на тези разходи до 2030 
г., след което се предвижда да започне отново нарастване на техния дял до края на 
периода. 

Застаряването на населението в бъдеще ще окаже значителен натиск върху публичните 
финанси и икономическото развитие като цяло. При сценарий за поддържане на 
балансиран бюджет, изключвайки демографският ефект, това може да доведе до 
увеличение на държавния дълг като дял от БВП и дори до надвишаване на 
референтното ниво от 60% от БВП в края на периода. Това подчертава значението и 
необходимостта от поддържане на стриктна фискална политика по две причини. На 
първо място, използването на високите бюджетни приходи в периоди на силен 
икономически растеж ще остави възможност за маневриране в период на слаб растеж. 
Второ, силната първоначална позиция в началото на периода логично създава резерв за 
абсорбиране на отрицателното влияние на демографските процеси без да се нарушат 
правилата на Пакта за стабилност и растеж, изискващи нивото на държавния дълг да не 
надвишава 60% от БВП. 

 

Графика №6:  Демографска структура  
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Продължаващият процес на застаряване на населението в България се различава от този 
процес в развитите страни. За влошената демографска структура през последните 
години допринасят не само фактори като намалената раждаемост и висока средна 
продължителност на живот (характерни за развитите страни), но също така 
специфичните за развиващите се страни и страните в преход увеличена смъртност и 
интензивна емиграция. Мащабните емиграционни процеси, предимно сред младите 
възрастови групи, допринесоха за влошаване на възрастовата структура в страната, 
което доведе пряко до увеличаване на относителния дял на възрастните сред 
населението.  

Причина за негативното въздействие върху социално- и здравно-осигурителната 
система и пазара на труда обаче не е единствено обикновения демографски натиск 
(съотношението на възрастни хора към общото население), а също така индексът на 
икономическа устойчивост, т.е. съотношението между възрастното население и реално 
заетите. Основна черта на трудовия пазар в страната е относително ниското ниво на 
заетост и непълното използване на потенциалната работна сила.  

В дългосрочна перспектива ръстът на производителността не може да компенсира 
ниското участие на пазара на труда в България. В тази връзка сред основните фактори 
за ускоряване процеса на конвергенция на българската икономика  освен поддържането 
на висок и устойчив икономически растеж са повишаването на производителността на 
труда и на участието на населението в пазара на труда. За запазване на устойчиви 
публични финанси на преден план излиза необходимостта да се работи върху 
постигането на оптимален баланс на населението с акцент върху човешкия капитал. 
Приоритет следва да бъде както развитието на човешкия капитал, така също и 
задържането на хората в България - най-ценния капитал за всяка страна, чрез създаване 
на благоприятна среда за трудова реализация и повишаване стандарта на живот. 

Пенсионната система също представлява източник на риск за бюджета, както в 
близък, така и в дългосрочен план, тъй като тя продължава да разчита на значителни по 
размер субсидии и трансфери от централния бюджет. Финансовото положение на 
пенсионния фонд ще се влоши допълнително от планираното намаление на вноската с 
три процентни пункта от октомври тази година. Опитът от намалението на вноската с 6 
пункта през 2006 г. показа, че то спомага за увеличение на заплатите и заетостта в 
икономиката, което компенсира отрицателния ефект върху бюджетните приходи. Това 
компенсиране, обаче, е само частично и съответно, допълнителното намаление на 
вноската ще доведе до загуба на приходи в пенсионния фонд, ще разшири още 
недостига на ресурси в системата. По този начин ще се увеличи разликата с 
устойчивото състояние, което създава напрежение в публичните финанси като цяло. 

С цел подобряване финансовата устойчивост на държавната пенсионна система в 
средносрочен план се предвиждат следните мерки: 

♦ Увеличаване на осигурителната база чрез увеличаване на обхвата на осигурените 
лица и повишаване размера на осигурителния доход; 

♦ Увеличаване на законоустановената възраст за пенсиониране, като се стимулират 
възрастните работници да остават по-дълго на пазара на труда; 

♦ Създаване на фонд за демографски резерв, който да гарантира дългосрочната 
устойчивост на държавната пенсионна система (в подкрепа финансирането на ДОО 
в бъдеще). 
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Финансовата стабилност на пенсионните системи е основен приоритет на страните-
членки на ЕС предвид предизвикателството, свързано със застаряващото население. 
Прогнозите показват, че ако политиките останат непроменени, разходите на обществените 
пенсионни системи през следващите десетилетия ще се повишат значително в повечето 
страни-членки като дял от техния БВП (понастоящем средният за ЕС размер на разходите за 
пенсии, изплащани от обществено-осигурителните системи, е около една десета от БВП на 
ЕС). Много от страните-членки търсят подходящите мерки, за да могат да се справят с тези 
финансови предизвикателства. 

Част от страните-членки вече са приели или разработват последователни стратегии за 
гарантиране дългосрочната стабилност на пенсионните системи и на публичните финанси 
като цяло. В стратегиите широко е залегнал подход, основаващ се на повишаване на 
равнищата на заетост, намаляване на публичните дългове и реформиране на пенсионните 
системи. Страните, които успяват да поддържат положително бюджетно салдо, се стремят да 
го използват за намаляване на публичния дълг или за създаване на резерви и съответно за 
използване на намаления размер на бъдещите лихвени плащания за финансиране на 
бюджетни разходи, свързани със застаряването на населението. Някои държави-членки са 
създали резервни фондове в системите си за обществено осигуряване като мярка спрямо 
въздействието на застаряващото население върху пенсионните системи. 

 

Намаляването на осигурителната тежест се очаква да съдейства за „изсветляване” на 
по-голям дял от „сивия” сектор и стимулиране по-бързото развитие на българската 
икономика. В подкрепа на тази теза през 2006 г. беше отбелязан ускорен ръст на 
заетостта спрямо предходните години в резултат както от нарасналата икономическа 
активност в частния сектор, така и от намаляването на социално-осигурителната тежест 
(респективно по-ниските разходи за труд за работодателите). Същевременно ефектът от 
намаляването на осигурителната тежест при евентуално запазване или намаляване на 
данъчната тежест върху доходите на физическите се очаква да доведе до намаляване на 
общата данъчно-осигурителна тежест, респективно до увеличаване на разполагаемия 
доход (при равни други условия) и на възможностите за потребление и спестявания. 
Правителствената политика следва да бъде насочена към стимулиране на 
спестяванията, като работещите бъдат насърчени да инвестират част от доходите си и 
във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.  

Балансираното развитие на трите стълба на пенсионната система в България следва да 
бъде част от правителствената стратегия за осигуряване на дългосрочна стабилност на 
пенсионната система предвид предизвикателството, свързано със застаряващото 
население. Намаляването на дела на икономическо активното население в страната 
представлява риск за дългосрочната финансова стабилност на държавната пенсионна 
система, функционираща на разходо-покривен принцип. Пенсиите, изплащани от 
Държавното обществено осигуряване се финансират с постъпленията от осигурителни 
вноски на икономически активното население, което работи и се осигурява, като 
размерите на пенсиите зависят пряко от финансовото състояние на системата на ДОО. 

С цел поддържане на адекватен размер на пенсионния доход в дългосрочен план, е 
необходимо да се стимулира разширяването на доброволното пенсионно осигуряване в 
частни фондове, което предоставя допълнителна финансова сигурност към пенсиите, 
изплащани от ДОО. В тази връзка е важно да се изгради доверие в стабилността, 
прозрачността и ефективния контрол върху дейността на частните осигурителни 
фондове. Необходимо е също така подобряване информираността на хората как да 
управляват своите спестявания при възможностите на доброволното осигуряване 
(предимства на частните пенсионни фондове, действащи на капиталово покривен 
принцип - данъчни облекчения за внесени средства, каква доходност носят вложените 
средства и др.).  
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3. Оценка на ефектите върху икономиката и бюджета от усвояването на 
фондовете на ЕС  
 
Оценката на макроикономическото въздействие от усвояването на фондовете на ЕС е 
направена чрез макроикономически модел в Агенцията за икономически анализи и 
прогнози. Макроикономическата оценка за ефектите от усвояването на средства от 
Европейските фондове (ЕФ) не е имала за цел да моделира коефициента на усвояемост, 
а оценява какви биха били ефектите от усвояването на ЕФ върху основните 
макроикономически показатели, като темпа на растеж на БВП, инвестициите, 
потреблението, инфлацията и т.н. Тази оценка се отнася за цялостната 
макроикономическа ситуация в страната без разграничаване на ефекта върху отделни 
нейни компоненти (сектори, отрасли, региони).  

Пълноправното членство на страната в ЕС и стремежът в тази връзка към по-голямо 
усвояване на европейките средства поставят в още по-висока степен въпроса за 
оптималното и ефективно разпределение и разходване на националния ресурс и 
обвързването на европейските фондове в общата бюджетна рамка. Ефективното 
използване на европейските фондове предлага възможност за постигане на ускорена 
реална конвергенция на българската икономика към средните нива на ЕС.   

 

І. Ефекти върху бюджета.  

По отношение на разходната част.  
Директният ефект от усвояването на средства от Европейските фондове върху бюджета 
се изразява в необходимостта от осигуряване на ресурси за национално 
кофинансиране, както и за плащане на вноската в бюджета на ЕС. Размерът на 
вноската за периода 2008-2010 г. варира в размер на 1.1%-1.2% от БВП. Индиректен 
ефект от средствата от Европейските фондове върху бюджетните разходи не се очаква. 
Прогнозираното намаление на безработицата би трябвало да рефлектира в по-ниски 
разходи за обезщетения на безработни, но този ефект ще бъде несъществен. 

По отношение на приходната част.  
Индиректният ефект от Европейските фондове ще се изрази в по-високи приходи от 
данъци в бюджета по линия на стимулирането на икономическата активност. 
Приносът на фондовете в икономическия растеж за периода 2008-2010 г. се оценява 
между 0.3-0.4 пункта за всяка година. В допълнение те ще променят структурата на 
растежа на БВП към по-висок дял на вътрешното търсене и на вноса. Тази структура е 
благоприятна за бюджета, тъй като потреблението, като част от вътрешното търсене, и 
вноса, са най-важните елементи на ДДС базата. Техният растеж съответно ще доведе до 
по-висок темп на нарастване на приходите от ДДС в сравнение с икономическа 
експанзия, водена от износ. Количественото измерение на тези ефекти се равнява на 
нарастване на приходите със 116 млн. лв. през 2008 г., 129 млн. лв. през 2009 г. и 107 
млн. лв. през 2010 г.  

Нов момент във връзка с членството на България в ЕС е обвързването на 
европейските фондове в общата бюджетна рамка, което налага оптимизиране на 
цялостния разходен пакет независимо от източника на финансиране. Стремежът към 
по-голямо усвояване на европейските средства поставя в още по-висока степен въпроса 
за по-оптималното, ефективно и ефикасно разпределение и разходване на националния 
ресурс.  
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Таблица №7: Лимити за усвояване на средствата от Европейския съюз (2007-2010) 

 

 

Основните сектори към които ще бъдат насочени европейските фондове са: 
рехабилитация на пътищата (благоустройство и транспорт); селско-стопанство, ядрена 
енергетика и екология, което е намерило съответното отражение в предлаганата 
консолидирана разходна рамка. 

Отражението на средствата от Европейския съюз и на вноската в общия бюджет на ЕС 
за периода 2008-2010 г. върху приходната и разходната част на бюджета, и съответно 
върху бюджетния баланс, е представено в следващата таблица: 

Таблица №8: Отражение на средствата от ЕС и на вноската в общия бюджет на 
ЕС за периода 2008-2010 г. 

 
Европейски фондове Показатели 

 
(млн.лв.) 

 
 

Общо* 

 
 

Предприсъеди-
нителни  

инструменти на 
ЕС 

Обща 
селскостопанска 
политика 

Структурните, 
Кохезионния фонд 
и временните 
финансови 
инструменти 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

             

Приходи 1 852.1 2 839.7 3 285.0 680.9 633.7 563.4 540.3 532.5 737.4 630.9 1 673.5 1 984.2
(% от БВП) 3.0% 4.1% 4.4% 1.1% 0.9% 0.7% 0.9% 0.8% 1.0% 1.0% 2.4% 2.6% 
Разходи 2 231.5 3 806.3 4 350.3 969.6 1 202.6 986.9 462.1 684.6 917.8 799.9 1 919.1 2 445.7
(% от БВП) 3.6% 5.6% 5.8% 1.6% 1.8% 1.3% 0.7% 1.0% 1.2% 1.3% 2.8% 3.2% 
Бюджетен 
баланс 

 
-379.4 

 
-966.6 

 
-1 065.3 

 
-288.7

 
-568.9

 
-423.5

 
78.2 

 
-152.1

 
-180.4 

 
-169.0 

 
-245.6

 
-461.5

(% от БВП) -0.6% -1.4% 1.4% -0.5% -0.8% -0.6% 0.1% -0.2% -0.2% -0.3% -0.4% -0.6%
Вноска в  
бюджета на ЕС 

 
659.9 

 
813.3 

 
918.3 

         

(% от БВП) 1.1% 1.2% 1.2%          
Общ баланс -1 039.3 -1 779.9 -1 983.6          
(% от БВП) -1.7% -2.6% -2.6%          

 
* Включено е и националното съ-финансиране. 

 

Влияние върху баланса ще има единствено националното съ-финансиране и вноската в 
бюджета на ЕС. Първото ще представлява натиск за бюджета само при липсата на 
подходящо преструктуриране на разходите. Стратегията на фискалната политика, 
обаче, ще бъде именно да търси включването на допълнителните разходи в 

млн.лв. 2007 2008 2009 2010 

ОБЩО 1 992.3 3 057.0 4 691.0 5 223.1 

І. Предприсъединителни инструменти на ЕС 652.3 969.6 1 202.6 986.9 

ІІ. Европейски фондове 1 339.9 2 087.5 3 488.4 4 236.2 

  1. Обща селскостопанска политика 852.5 1 287.6 1 569.3 1 790.5 

  2. Структурните, Кохезионния фонд и 
временните финансови инструменти на ЕС 

487.5 799.9 1 919.1 2 445.7 
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съществуващата рамка. Другият вариант би означавал, че те ще трябва да бъдат 
прибавени към установените разходни тавани и съответно ще се намали положителния 
бюджетен баланс. Подобно преструктуриране няма как да бъде извършено по 
отношение на задължението на страната да прави вноски в общия бюджет на ЕС, което 
се явява допълнителен разход за бюджета в рамките на 1.1-1.2% от БВП всяка година. 

Вноската на Република България в бюджета на ЕС се формира въз основа на 
следните компоненти: 

• Традиционни собствени ресурси (ТСР) на ЕС, които обхващат: селскостопански 
мита; такси върху производството на захар и изоглюкоза; митнически сборове; 

• Приходи от данъка върху добавената стойност; 

• Приходи като отчисления от брутния национален доход; 

• Корекция на вноската на Великобритания. 

Законодателството на ЕС определя таван за размера на вноските на държавите-членки, 
формирани от тези източници. 

Таблица №9: Прогноза за вноската на Република България в общия бюджет на ЕС за 
периода 2008-2010 г. 

 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

   млн.лв. млн.евро млн.лв. млн.евро млн.лв. млн.евро

Общо нето ТСР (75%) 129.3 66.1 160.8 82.2 177.9 90.9

  Мита от промишлени стоки 108.7 55.6 108.1 55.3 123.0 62.9

  Мита от селскостопански стоки 19.8 10.1 51.8 26.5 54.1 27.6

   Такси върху производството на захар и 

изоглюкоза  0.8 0.4 0.9 0.4 0.9 0.4

Ресурс на база ДДС 97.9 50.1 106.2 54.3 104.1 53.2

Ресурс на база БНД 386.9 197.8 496.7 253.9 578.1 295.6

Корекция Великобритания 45.8 23.4 49.6 25.3 53.6 27.4

Годишна вноска за Швеция и Холандия - - - - 4.5 2.3

Общо СР 659.9 337.4 813.3 415.8 918.3 469.5

 

Съгласно действащото в момента законодателство вноските от ТСР се внасят без да се 
прилагат корекции. Останалите източници за вноската подлежат на текущи корекции в 
рамките на бюджетната година, които се определят от извършените разходи към 
момента на корекцията. Възможно е да бъдат приети няколко изменения на бюджета, 
които да коригират размера на вноската, в частта формирана въз основа на БНД, ДДС и 
корекцията за Великобритания. 

Предвид гореизложеното трябва да се има предвид, че българската страна може да 
направи изчисления единствено за максималния размер на вноската и то въз основа на 
прогнозите за очакваните приходи от селскостопански мита, такси върху 
производството на захар и изоглюкоза, митнически сборове, приходи от ДДС и размер 
на БНД. Изчисленията за частта от вноската, свързани с корекцията за Великобритания 
се извършват от Комисията въз основа на комплицирани изчисления за получените и 
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внесените от Великобритания средства в бюджета на ЕС, както и намаления на 
плащанията по този компонент на други държави-членки.7 

 
Реформа в областта на собствените ресурси на ЕС. Към момента в областта на собствените 
ресурси на ЕС новоприетото законодателство включва Решение на Съвета от 7 юни 2007 г. за 
системата на собствените ресурси на Европейските общности 2007/463/ЕО, Евратом. 
Решението ще влезе в сила след приключване на вътрешните процедури в държавите-членки 
по приемането му и ще поражда действие със задна дата от 1 януари 2007 г.  

Измененията засягат в частност бюджетния изравнителен механизъм по отношение на 
Обединеното кралство, който продължава да действа по отношение на всички разходи, с 
изключение на тези във връзка с присъединяването на новите държави-членки. 
Изчисляването на корекцията в полза на Обединеното кралство ще бъде коригирано чрез 
постепенно изключване на разходите, определени за държави-членки, присъединили се към 
ЕС след 30 април 2004 г.; и съответно процентът на разходите, свързани с разширяването, 
които няма да се вземат предвид при изчисляване на изравнителния механизъм на 
Обединеното кралство, е в размер на 20% за 2009 г.; 70% за 2010 г. и 100% за 2011 г.  

Европейската комисия ще предприеме преглед на системата на собствените ресурси, за който 
ще се докладва през 2008/2009 г. Този преглед обхваща всички аспекти на разходите на 
Европейския съюз, включително Общата селскостопанска политика, както и собствените 
ресурси и отстъпката за Обединеното кралство. Голямото разнообразие от идеи и твърде 
ранния стадий на дискусиите определя невъзможността на този етап да бъде предвидено 
развитието на реформата в областта на собствените ресурси. Сред многото идеи, които се 
обсъждат са въвеждане на европейски данък, увеличаване на ролята на вноската, формирана 
от БНД, отменяне на ДДС като ресурс, премахване на специфичните корекционни механизми 
(корекцията за Великобритания) и т.н. 

 

ІІ. Ефекти върху икономиката. 

Ефектите върху икономиката се оценяват на базата на изразходваните, а не на 
договорените фондове. Инвестиционното съфинансиране изисква или намаляване на 
сегашните разходи по националните бюджетни линии, които не са финансирани от ЕС, 
или уеднаквяване на приоритетите на националния бюджет с приоритетите на 
Структурните и Кохезионния фондове, за да се постигне намаляване на бюджетния 
дефицит. Реформата на българския национален бюджет вече е стартирана с цел 
осигуряване на ефикасно програмно-ориентирано многогодишно планиране, 
подготовка за значителните нива на финансиране от ЕС, и предотвратяване намаляване 
на съществуващото финансиране в области, които не се финансират от ЕС.  

Държавните интервенции през разглеждания период ще доведат до по-висок среден 
темп на нарастване на БВП с 0.27 процентни пункта на основата на очакваното 
ускорено нарастване на компонента на брутния капитал с 0.79 процентни пункта. 
Предвидените интервенции в НСРР очаквано ще доведат до позитивни ефекти 
едновременно от страна на търсенето и на предлагането.  

Импулсът върху страната на търсенето е с краткосрочен характер, доколкото пряко 
или косвено се проявява в нарастване на крайното търсене.  

За разлика от това ефектите от страна на предлагането са с по-дългосрочен характер 
и следва да доведат до създаване на нови производствени мощности, подобряване на 
качествените характеристики на работната сила, разпространяване на модерни 
технологии, и като цяло до достигане на ново технологично равнище. На страната на 
предлагането ще бъде повлияно по два начина.  
                                                 
7 От 2010 г. се предвижда също така България да участва и във вноската за корекцията за Швеция и 
Нидерландия. 
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 Първо, посредством нарастването на капиталовите наличности в икономиката, 
което ще доведе до по-висок растеж на БВП с 0.3 процентни пункта.  

 Вторият ефект идва от по-високия Общ фактор на производителността (Total 
Factor Productivity, TFP). Очаква се инвестициите в иновации и човешки капитал 
в ОП “Конкурентноспособност” и ОП “Човешки ресурси” да имат положително 
въздействие върху TFP. Направените изчисления показват, че като резултат от 
предвидените интервенции пазарът на труда ще се подобри едновременно по 
отношение на коефициента на икономическа активност и на безработицата.  

Междувременно нарасналите доходи и инвестиционното търсене ще доведат до по-
голям внос. Дефицитът по текущата сметка ще се подобри с 409.7 млн. евро в 
сравнение с базовия сценарий за периода 2007-2013 г. Два основни фактора ще 
способстват за подобряването на текущата сметка, а именно нарасналия износ и по-
високите парични трансфери, отразяващи позитивната нетна позиция на страната с 
бюджета на ЕС. 

Публичната инвестиционна програма и навлизането на средства от Структурните 
фондове няма да повлияе на частните инвестиции в среден срок. Имайки предвид 
природата на дейностите, в които ще бъдат концентрирани държавните интервенции, 
не се очаква да се осъществи «избутващ ефект», т.е. направените разходи няма да 
изместят частни инвестиции. От друга страна, не е вероятно държавната 
екпанзионистична политика да доведе до забележима промяна в лихвените проценти, 
доколкото инвестиционното търсене в страната все още е относително ниско, и остава 
значително по-ниско от свободната парична маса.  

В същото време нивото на инфлацията няма да бъде засегнато от държавната намеса 
в икономиката. През програмния период нарастването на средната инфлация в 
България преценено чрез индекса на потребителските цени, ще надвишава със само 
0.09 процентни пункта растежа на индекса на потребителските цени съгласно базовия 
сценарий, което от своя страна ще доведе до незначително нарастване на ефективния 
валутен курс. 

Очакваният икономически ефект от усвояването на Структурните и Кохезионния 
фондове на ЕС е преодоляване на несъответствията в социално-икономическото 
развитие в различните региони и сектори, вземайки предвид социалните различия и 
групите в неравностойно положение, градските зони и диверсификацията на 
икономиката в селските райони. 

Съгласно НСРР 61.15% от средствата предвидени по оперативните програми са 
насочени към изпълнение на целите на Лисабонската стратегия за растеж и заетост. До 
2013 г. БВП на глава от населението трябва да се увеличи до 51% от средния за ЕС; 
равнището на заетостта да достигне 64%, а разходите за научно-изследователска 
дейност да нарастнат до 1.15% от БВП.  

Реалната конвергенция на доходите и производителността на труда към средните 
за ЕС нива все още предстои – по оценки на Евростат през 2007 г. средният БВП на 
глава от населението в България, изразен в паритет на покупателната способност, ще 
възлиза на едва 38.7% от средния БВП на 27-те страни-членки на ЕС (ЕС-27).  

С цел повишаване конкурентноспособността на икономиката и икономическия растеж 
и като следствие от това – на доходите на заетите, следва да бъдат разработвани и 
провеждани политики, насочени към либерализиране на продуктовите пазари и пазара 
на труда, модернизиране на системите на образование и наука, както и към повишаване 
на ефективността на всички публични сектори. 
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4. Европейски средства 
 
Средствата от структурните фондове на ЕС ще рефлектират върху инвестиционната 
дейност в страната. Основният ефект ще се прояви през правителствения сектор, 
откъдето минават средствата за инфраструктурни проекти. Все пак трябва да се отчетат 
и косвените ефекти, дължащи се на по-бързия растеж на икономиката, които ще 
доведат до нарастване на инвестициите в частния сектор.  

Средствата от ЕС могат да окажат дългосрочен положителен ефект върху 
икономическия растеж, ако бъдат инвестирани с висока възвръщаемост в 
инфраструктурно изграждане и повишаване качеството на човешкия капитал. 
Значителните ресурси по линия на евро-фондовете следва да се използват за ускоряване 
процеса на конвергенция, продължаване на реформите и нарастване на инвестициите за 
модернизиране на българската икономика. 

 

Стратегически и програмни документи – подготовка и времева рамка. 
Голямото предизвикателство, с което България успешно се справи през 2007 г., беше 
разработването на Националната стратегическа референтна рамка. Стратегията на 
НСРР на България за периода 2007-2013 г. определя основните цели на политиката на 
развитие и приоритетите, които ще бъдат съ-финансирани със средства от 
Структурните инструменти на ЕС. Основната цел на НСРР е да представи политиката 
на правителството за преодоляване на съществуващите икономически и социални 
различия между България и държавите-членки на ЕС.  

Въз основа на този стратегически документ се договаря помощта, която се очаква да 
бъде отпусната на България от Структурните фондове и Кохезионния фонд за 
програмния период. Документът е базиран на обширен анализ на основните проблеми 
на страната и е съобразен с Националния план за развитие за периода 2007-2013 г. Този 
стратегически документ беше официално одобрен от Европейската комисия на 22 юни 
2007 г., с което България изпревари голяма част от държавите-членки. 

Освен НСРР за програмния период 2007 – 2013 г. бяха разработени и седем Оперативни 
програми, подготвени в тясно сътрудничество с представители на водещите 
министерствата, в чиито структури са Управляващите органи (УО) на Оперативните 
програми (ОП), дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министерството на 
финансите, АИАП и социално-икономически партньори. Към момента официално 
одобрени са  3 от 7-те Оперативни програми – това са ОП „Развитие на човешките 
ресурси”, ОП „Административен капацитет” и ОП „Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика”. Очаква се до края на годината да 
бъдат одобрени и останалите Оперативни програми. 

България успя да адаптира своята национална нормативна уредба, за да бъдат 
създадени необходимите условия за ефективното усвояване на европейските средства. 
Бяха разработени и приети редица актове на Министерския съвет, свързани с 
процедурата на отпускане на безвъзмездна финансова помощ, правилата за 
допустимост на разходите  по оперативните програми, за управление на изпълнението 
на инфраструктурни проекти и др. Съгласно работните планове на Управляващите 
органи през 2008 г. е предвидено стартирането на основни операции по отделните 
Оперативни програми. 
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Институционална рамка за управление на Структурните инструменти на ЕС. 
Изграждането на ясна рамка за управление, изпълнение и контрол на средствата от ЕС 
е едно от основните изисквания за получаване на финансова подкрепа от Структурните 
инструменти на ЕС. Създадената на национално ниво институционална рамка включва 
Централно координационно звено, Управляващ орган на ОП, Междинни звена, 
Сертифициращ и Одитиращ орган и Комитети за наблюдение. 

 

 
 

Ролята на Централно координационно звено изпълнява дирекция „Управление на 
средствата от ЕС” в Министерство на финансите, която отговаря за разработването на 
НСРР и действа като централен представител на страната пред Европейската комисия 
по всички въпроси относно планирането, програмирането и управлението на 
финансовата помощ от ЕС.  

Управляващият орган отговаря за управлението и изпълнението на оперативната 
програма в съответствие с принципите за стабилно финансово управление, като 
гарантира, че изборът на операциите за финансиране е съобразно установените 
критерии и удостоверява извършването на съфинансираните дейности. Управляващи 
органи са водещите министерства в съответната област. 

Междинно звено може да бъде всяка публична или частна организация или служба, 
която действа под отговорността на управляващия орган на оперативната програма. 
Функциите на междинните звена са предмет на споразумение между тях и 
управляващия орган. Най-често функциите на междинното звено са свързани с 
провеждането на тръжни процедури за набиране на проекти, предоставянето на 
техническа помощ и информация на крайните бенефициенти.  

Сертифициращият орган е дирекция “Национален фонд” в Министерството на 
финансите, която също така изпълнява функциите на компетентен орган за получаване 
на всички средства, предоставяни чрез Европейската комисия: от Структурните и 
Кохезионния фондове, както и от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПА) 
по оперативните програми за трансгранично сътрудничество. Сертифициращият орган 
отговаря за изготвянето и представянето пред Европейската комисия на заверени 
отчети за разходите и искания  за предоставяне на средства.  

Комитет за наблюдение на 
ОП 

Управляващ орган на ОП  

Междинно звено 

Централно 
координационно звено 

Комитет за наблюдение на 
НСРР 

Краен бенефициент 

Одитиращ 
орган 

Вътрешен 
контрол 

Сертифи- 
циращ  
орган 
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Одитиращият орган е дирекция “Одит на средствата от Европейския съюз” в 
Министерството на финансите. Тя изготвя одитна стратегия и я представя на ЕК, 
извършва одит на системите за управление и финансов контрол на всички ОП и 
гарантира, че те функционират съгласно изискванията. Извършва също така одит на 
проекти, финансирани със средства от Структурните и Кохезионния фонд, изготвя 
годишни доклади за направените одити и ги представя на ЕК. След приключването на 
оперативните програми дирекцията представя в ЕК декларация, удостоверяваща 
валидността на постъпилите искания за плащане, както и баланса по всяка от 
програмите.  

Комитетите за наблюдение на НСРР и на Оперативните програми са най-висшият 
орган в йерархията на управление на оперативните програми. Те оценяват напредъка на 
НСРР и ОП за постигане целите на кохезионната политика, одобряват критериите за 
избор на проекти и правят предложения за промяна на програмите по отношение на 
дейности и проекти. 

 

Финансовите потоци от ЕС към България включват няколко плащания:  

Авансовите плащания са постоянни оборотни средства за разплащане към бенефициентите, 
които за първите три години са съгласно Общия Регламент за Структурните фондове и 
Кохезионния фонд (1083/2006); на национално ниво авансовите плащания се определят до 
20 % от стойността на проекта. 

Междинните плащания ще се извършват на база на декларирани от Сертифициращия орган 
разходи и ще се възстановяват в двумесечен срок след депозиране в ЕК; на национално ниво 
броят на междинните плащания се определя в договора между бенефициента и 
Управляващия орган.  

Окончателно плащане ще се извършва при депозирано до 31.03.2017 г. приемливо искане за 
средства до ЕК от Сертифициращия орган; окончателното плащане е равно на Общия 
верифициран разход8 без Междинните плащания и Авансовото плащане.  
Първоначалните средства, които страната ще получи от ЕК по Структурните инструменти, са 
формирани основно от авансовите плащания на Европейската комисия към Република 
България. Според процедурите на Управляващите органи и Сертифициращия орган е 
необходимо и оперативно време за обработване на исканията за плащания от ЕК което 
означава, че не всички разходи направени в рамките на една бюджетна година ще бъдат 
възстановени в рамките на същата.   

 

Предприсъединителни инструменти 
България продължава да изпълнява програмите по предприсъединителния ангажимент, 
които се предвижда да приключат окончателно до 2010 година. Трите основни 
предприсъединителни програми са ФАР, ИСПА и САПАРД. Програма САПАРД се 
очаква да завърши през 2008 г. докато ФАР и ИСПА ще получават плащания до 2010 г.  

Помощта по Програма ФАР, която ще бъде усвоявана през периода 2007-2010 г., е в 
рамките на Многогодишната програма 2004-2006 г. Разходната част е съобразена с 
индивидуалната специфика на отделните проекти, задължителните процедури и 
срокове за разплащане и традиционно високия процент (над 90%) на договаряне и 
усвояване на средствата по Програмата. Помощта е насочена към следните 
приоритетни области: Правосъдие и вътрешни работи; Реформа в публичната 
администрация (вкл. анти-корупционни мерки); Финанси; Икономическо и социално 

                                                 
8 Удостоверени за действително извършени допустими разходи. 
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сближаване; Демокрация и социална интеграция; Законодателство на Европейския 
съюз и правни въпроси; Трансгранично сътрудничество; Ядрена безопасност.  

По програма ИСПА ще бъдат завършени всички финансови меморандуми подписани в 
периода 2000-2006 г. Очаква се да бъде завършена по голямата част от одобрените за 
финансиране инвестиционни проекти в секторите околна среда и транспорт, както и да 
бъдат подготвени проектите за финансиране по ОП „Транспорт” и ОП „Околна среда”. 
През 2009 г. и 2010 г. ще продължи изпълнението на проектите. Съгласно изискванията 
на ЕК проектите трябва да приключат до края 2010 г., когато е последния срок за 
усвояване на безвъзмездната помощ.  

Програма САПАРД приключва през 2008 г. Предвидените суми за 2008 г. отразяват 
реалното изразходване на средствата, базирано на тази и миналогодишни данни и 
прогнозни дейности. Крайният срок за договаряне на средствата по програма САПАРД 
е удължен до 31 октомври 2007 г. Средствата които ще бъдат разплатени до края на 
2007 и 2008 г. са на база на Годишните Финансови Споразумения от 2005 г., 2006 г. и 
2007 г.  

Оперативни програми 
При съставянето на прогнозата за усвояването на средствата по оперативните програми 
са следвани следните принципи: 

 Изпълнението на инфраструктурните програми (ОП Транспорт, ОП Околна 
среда и отделни приоритети от ОП Регионално развитие) започва най-рано, 
предвид че има подготвени проекти по предприсъединителните инструменти; 

 Оперативните програми „Регионално развитие”, „Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките 
ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ” ще се 
изпълняват чрез проекти на принципа на грантовите схеми; 

 По-голяма част от оперативните програми „Регионално развитие”, „Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките 
ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ” ще започнат с 
подготовка на проекти, които не са толкова капиталоемки; 

 Спазване на правилото “n+3” и  “n+2”; 

 При оперативна програма „Техническа помощ” продължителността на 
проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъде основно в рамките на една 
година и в по-редки случаи до две години (предимно проекти, свързани с 
функционирането на Информационната система за управление и наблюдение).  

Разчетите по Оперативните програми отчитат спецификата на Европейските фондове, 
при прогнозно максимално усвояване на средствата съгласно финансовите планове на 
Програмите. При прилагането на правилото N+3 за разходване на средствата за 2007 и 
2008 г. са предвидени сравнително ниски нива на разходите за този период, което е 
обусловено от необходимостта от натрупване на опит по същинското управление на 
Програмите и предварителната подготовка на проекти. 

По почти всички Оперативни програми са налице Работни програми за 2007 и 2008 г., 
които са съобразени със съответните приоритетни оси и капацитета за усвояване на 
потенциалните бенефициенти. По своята същност работните програми представляват 
обосновка на разходните ангажименти по отделните Оперативни програми за 
посочения период. Отчитайки специфичния програмен принцип на ОП, финансирани 
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от ЕСФ и ЕФРР и необходимостта от тяхното ефективно управление е предвидено 
едновременно стартиране и изпълнение на операции по всички приоритетни оси на 
отделните ОП, без да се дава предимство на едни за сметка на други, което може да 
доведе до дисбаланс при усвояването на средствата от фондовете. На посочения 
принцип се основават финансовите планове по ОП за 2009 и 2010 г. 

 

 
 

 

 ОП 
„Развитие на 
конкурент-
носпособ-
ността на 

българската 
икономика” 

 
УО - МИЕ 

 

 ОП 
„Развитие 

на 
човешките 
ресурси” 

 
УО - МТСП 

 
 
 

 ОП 
„Транспорт” 

 
 
 

УО - МТ 
 
 

ОП 
„Околна 
среда” 

 
 

УО - МОСВ 
 
 

ОП 
„Админист-
ративен 
капацитет 

” 
УО - МДААР 

 
 

цел: 
развитие на 
динамична 
икономика, 
конкурентносп
особна на 
европейския и 
световен пазар 
чрез: 

- насърчаване 
на иновациите 
и повишаване 
ефективността 
на 
предприятията 

- подобряване 
на бизнес 
средата. 

 
 
 

цел: 
инвестиции 
в хората и 
по-високо 
качество на 
работната 
сила;  

утвържда-
ване на 
практиката 
за учене 
през целия 
живот; 

гарантиране 
на достъп 
до 
качествено 
образование 
и обучение 
за всички. 

цел: 
инвестиции в 
строителство, 
модернизация и 
рехабилитация 
на 
националната 
транспортна 
инфраструктура

подобряване на 
транспортните 
връзки със 
съседните 
страни; 

развитие на 
комбиниран 
транспорт; 
развитие на 
устойчив 
градски 
транспорт.  

цел: 
изграждане на 
необходимата 
инфраструк-
тура за 
питейни и 
отпадъчни 
води, и 
третиране на 
отпадъци, 

опазване и 
възстановя-
ване на 
биологичното 
разнообразие. 

 

 ОП 
“Регионално 
развитие” 

 
УО - МРРБ 

 
 

цел: 
възстановяване 
и обновление 
на градовете;  

развитие на 
туризма; 

разработване 
на местни и 
регионални 
транспортни 
схеми и 

интегрирани 
инициативи за 
регионално и  
местно 
развитие.  

 
 
 

цел: 
укрепване 
на  
администра
-тивния 
капацитет 
на всички 
нива – 
централно, 
регионално 
и местно. 

  
ОП 

„Техническа 
помощ” 

 
УО - МФ 

 

цел: 
допълнително усъвършенстване на координирането, оценката, 
контрола и прилагането на Структурните фондове и Кохезионния 
фонд в България чрез укрепване на отговорните структури; 

осигуряване на надеждна информационна система за управление и 
наблюдение на тези инструменти. 
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Съфинансиране.  Предвижда се национално публично съ-финансиране в размер на 
15% за средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския 
социален фонд, както и съ-финансиране от 20% към Кохезионния фонд. 

За улесняване на бенефициентите, включително общините, в осигуряването на 
необходимата част от финансови ресурси се предвижда механизъм за осигуряване на 
съ-финансиране по проекти, който предполага сътрудничество в тази област със 
следните финансови институции: 

 Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – меморандум и рамково кредитно 
споразумение за финансиране на инфраструктурни проекти; 

 Банка за развитие – Гаранционен фонд за подпомагане на достъпа до 
финансиране на малки и средни предприятия (МСП). 

Създаден е фонд ФЛАГ за подпомагане на общините в усвояването на средствата от 
Структурните инструменти на ЕС чрез осигуряване на средства за подготовка на 
проекти и за предварително финансиране на разходите по одобрени проекти.  

 

Инструмент Шенген 
Общата цел на Инструмент Шенген е укрепването на граничния контрол и управление 
с цел постигането на стандартите и изискванията на Шенгенското споразумение и 
пълно поемане на задълженията на Република България за опазване на външните 
граници на ЕС в качеството й на страна-членка. В рамките на Инструмента се 
финансират инвестиции, свързани с: 

 укрепване на външните граници на ЕС (техническо оборудване за наблюдение и 
контрол на границите, специализирано оборудване за съвместни операции в 
граничните зони, модернизация на обекти в граничните зони, оборудване и 
модернизиране на задграничните консулски представителства с цел покриване 
на стандартите и изискванията на Шенгенското споразумение към 2010 г., и др.); 

 разработване на информационни системи, свързани с изпълнението на 
Шенгенското законодателство; разработване на Национална визова система и 
връзката й с Информационна визова система на ЕС; 

 обучения за повишаване на квалификацията на персонала и други дейности, 
подпомагащи подготовката, наблюдението и контрола на мерките по 
Инструмента. 

Прогнозните приходи и разходи по Инструмент Шенген са базирани на Националната 
индикативна програма за периода 2007-2009 г. и Годишната индикативна програма 
2007, които се очаква да бъдат одобрени от ЕК. Изпълнението на проектите по 
годишната програма за 2007 г. ще стартира в началото на 2008 г.  

 

Преходен финансов инструмент  

Преходният финансов инструмент за България е одобрен от ЕК и  проектите по него ще 
се изпълняват през периода 2008 – 2010 г. Преходният Финансов Инструмент (ПФИ) 
следва логиката на Програма ФАР, като основната цел е да продължи да осигурява 
финансова подкрепа за изграждане и укрепване на административния и съдебен 
капацитет в области, в които не могат да се финансират дейности от Структурните 
фондове и земеделските фондове на ЕС. 
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Планираните разходи за периода 2007-2010 г. се базират на принципите на 
Инструмента, според които договарянето на проектите следва да приключи до 
м.декември 2009 г., а тяхното изпълнение до м.декември 2010 г. Предвиденото 
съфинансиране е въз основа на необходимостта от осигуряване на национално 
съфинансиране в размер до 10% за проекти за институционално изграждане, на 
инвестиционни проекти в размер на 25 %, на грантови схеми приблизително 12 %. 

По този инструмент ще се финансират основно проекти за институционално 
изграждане в секторите правосъдие и вътрешни работи, земеделие, финанси, вътрешен 
пазар, заетост, социална закрила, и др. По изключение се допускат ограничени 
доставки на оборудване, допълващи мерките за институционално укрепване. 
Ключовите проекти, които ще се изпълняват през 2008 г. са за укрепване на капацитета 
на Комисията за финансов надзор, Академията на МВР, Агенцията за социално 
подпомагане, институциите, отговорни за управление на водите, съдилищата и 
съдебната администрация. 

 

5. Бюджетна реформа. Административна реформа. 
 
Бюджетна реформа. 
Основните цели на бюджетната реформа са свързани с постигането на ефективно 
действаща средносрочна рамка на разходите и утвърждаването на програмното 
бюджетиране във всички фази на бюджетния процес – планиране, изготвяне, 
изпълнение, отчитане и контрол, както и напредък на процесите, свързани с 
финансовата децентрализация.  

Към момента всички министерства, ДАМС, ДАИТС и ДАГ9 участват в процеса на 
разработване и представяне на програмни формати на бюджети. С проекта на Закон за 
държавния бюджет на Република България за 2007 г. в Министерски съвет и в 
Народното събрание бяха внесени за разглеждане и програмните бюджети на всички 
министерства и ДАМС. Проектобюджетът за 2008 г. е първият, с който Народното 
събрание ще разгледа и одобри разходите на всички министерства, ДАМС, ДАИТС и 
ДАГ по политиките в компетентността и отговорността на съответния министър или 
председател на държавна агенция. С това приключва стартиралият през 2003 г. процес 
на пилотно въвеждане на подхода на ориентирано към резултатите бюджетиране в 
министерствата и държавните агенции като част от провежданата реформа на 
бюджетното планиране и програмиране.  

Програмният формат на бюджетни документи, прилаган едновременно от всички 
ПРБК, провеждащи националната политика за съответния сектор, ще позволи на 
Министерския съвет и на Народното събрание да приоритизират публичните разходи в 
рамките на ограниченията, наложени от целите на фискалната политика на 
правителството в средносрочен аспект. Повишената степен на прозрачност на 
бюджетните документи следва да бъде подкрепена и от силен политически ангажимент 
и воля по отношение на взетите чрез бюджета управленски решения, чиято устойчивост 
в средносрочен план гарантира постигането на целите на политиките на 
правителството. 

                                                 
9 Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за информационни технологии и 
съобщения и Държавната агенция по горите.  
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Това поставя началото на прилагането на секторен подход за приоритизиране на 
политиките, в рамките на които да бъдат одобрени разходни тавани по ПРБК, като 
приоритизирането ще се извършва на база информация (количествена, качествена, 
времева и ценова) за резултатите от провежданите политики. Институционализирането 
на този нов механизъм за планиране и приоритизиране гарантира управление на 
ресурсите по начин, водещ до повишаване на ефективността и ефикасността на 
публичните разходите в отделните сектори, и оттам потенциала за растеж на 
икономиката.  

С приключване на процеса по пилотно въвеждане на програмното и ориентирано към 
резултатите бюджетиране в министерствата и реализирането на другите елементи на 
реформата в бюджетната сфера на дневен ред са предизвикателствата за тяхното 
утвърждаване чрез нормативно регламентиране. Необходими следващи стъпки също 
така са усъвършенстване на бюджетната методология, повишаване на 
административния капацитет на участниците в бюджетния процес, делегиране на права 
и отговорности по отношение на бюджета, и не на последно място изграждане и 
усъвършенстване на съществуващата информационна среда за нуждите на бюджета 
чрез въвеждане на нови информационни технологии. 

 
Стъпка в реализацията на бюджетната реформа е изготвянето на нов устройствен закон 
за бюджета, отговарящ на предизвикателството за бюджетиране, ориентирано към 
резултатите, многогодишно прогнозиране, по-добро управление и усвояване на европейските 
средства, прозрачност в бюджетния процес и отговорност при планиране, изпълнение, 
отчитане и контрол на публичните средства. С този нов закон се цели да се осъществи:   

 залагане на основни принципи при управлението на публичните финанси и на 
фискални правила при бюджетирането; 

 въвеждане на нови форми и съдържание на бюджетните документи и на годишния 
закон за бюджета и параметрите, по които ще се утвърждава държавния бюджет; 

 наблюдение на текущото изпълнение на държавния бюджет и консолидираната 
фискална програма и периодична текуща отчетност; 

 приключване и отчитане на бюджета и включване към отчета на държавния бюджет 
на отчетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по 
републиканския бюджет за изпълнението на политиките и програмите им, и др. 

Амбициите са с новия закон да се регламентират отношенията, свързани с цялостния обхват 
на публичните финанси, както и взаимоотношенията между всички разпоредители с 
бюджетни кредити в рамките на консолидираната фискална програма. 

Заедно с разработването на нов устройствен закон за бюджета, следва да се подготви и 
проект на нов закон за местните финанси, който да замени досегашния закон за общинските 
бюджети и да кореспондира с новия устройствен закон за бюджета с цел да се синхронизират 
основните бюджетни принципи и взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на 
общините. 

 

За постигане на действаща средносрочна рамка на разходите правителството ще 
продължи своите действия по отношение на: 

 търсене на съответствие между разпределението на ресурсите в съответствие със 
заложените стратегически цели и получаването на по-висока добавена стойност 
при предоставяне на публични услуги на гражданите; 

 повишаване качеството на публичните финанси чрез подобряване системите за 
стратегическо планиране и контрол на публичните разходи, тяхното 
идентифициране и обвързване с конкретни програми и резултати.  
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 изразходване на публичните ресурси по ефективен и ефикасен начин в процеса 
на изпълнение на политиките; 

 въвеждане на институционални механизми, целящи контрол върху публичните 
разходи, и гарантиране наличието на механизми за оценка на връзката между 
публичните разходи и постигането на целите на политиката. 

По отношение контрола на публичните разходи ще продължат усилията за подобряване 
на финансовото управление на публичните средства чрез изграждането на ефективни 
системи за финансово управление и контрол и независим вътрешен одит в публичния 
сектор и за одитиране на програми и фондове от ЕС.  

Административна реформа. 
Правителството ще продължи процеса по въвеждане и прилагане на принципите за 
добро управление в работата на държавната администрация с цел повишаване на 
ефективността, прозрачността и отговорността на държавната администрация. 
Усъвършенстването на административното обслужване и регулаторните механизми, 
включително намаляването на административните бариери пред частния сектор, е една 
от предпоставките за създаване на благоприятна бизнес среда. С цел оптимизиране на 
функции на централната администрация ще се извърши извеждане на дейности, 
функции и услуги извън прякото бюджетно финансиране. Предвиждат се също така 
мерки за укрепване на административния капацитет във връзка с изпълнение на 
новоприето законодателство и за прилагане на европейското законодателство.  

С реализирането на реформата в приходните администрации се цели оптимизиране 
на структурите, чрез прилагането на централизиран подход при управлението на 
приходите и повишаване на ефективността на администрацията, както и подобряване 
обслужването на данъкоплатците и повишаване събираемостта на данъчните приходи. 
От началото на 2006 г. е в сила Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който 
регламентира старта и правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) да 
осъществява администрирането на приходите от републикански данъци (данък върху 
доходите, ДДС, корпоративни данъци) и задължителни осигурителни вноски. 
Администрирането на акцизите премина в правомощията на Агенция „Митници” от 
средата на годината, а местните данъци и такси вече се администрират от общинската 
администрация, а не от данъчната, както беше до края на 2005 г.  

 

6. Финансова децентрализация 
 
И през 2008 г. ще продължи изпълнението на приетата от Министерския съвет 
Стратегия за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за 
децентрализация за първия планов период (2006-2009 г.). Стратегията определя 
насоките за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, 
областното и общинското равнище на управление, целящи по-ефективното и 
качествено предоставяне на услуги на гражданите. 

Нов момент по отношение на бюджетните взаимоотношения на общините с централния 
бюджет, както и по отношение на данъчната политика през 2008 г., е премахване 
преотстъпването на данъка върху доходите на физическите лица от централната на 
местната власт, което ще бъде компенсирано със субсидия от централния бюджет. 
Преди 2003 г. този данък беше приход на самите общински бюджети. От 2003 г. насам 
той е централизирано събиран данък, който впоследствие се преразпределя към 
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общинските бюджети под формата на държавен трансфер в зависимост от размера на 
средствата за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на 
общините. Компенсирането със субсидия през 2008 г. на отпадането на елемента 
„държавен трансфер за преотстъпени държавни приходи” (данък по ЗОДФЛ) има за 
цел балансиране на бюджетите на общините за делегираните от държавата дейности.  

В рамките на процеса на финансова децентрализация общините постепенно получават 
по-големи приходни правомощия. С приетите изменения в Закона за местните 
данъци и такси се регламентира предоставянето на кмета на общината на правомощия 
на решаващ орган по чл. 152, ал.2 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, а на 
ръководителя на звеното на местните приходи в съответната община – на териториален 
директор на Националната агенция за приходите. Служители на общинската 
администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, което се очаква 
да допринесе за повишаване на събираемостта на данъчните и неданъчните приходи по 
общинските бюджети. 

Продължават усилията в областта на данъчната реформа и осигуряването на 
необходимата приходна база на общините за покриване на разходните им отговорности 
по отношение на местните дейности. В тази връзка бяха приети изменения и 
допълнения на Конституцията на Република България, като с чл. 141 се дават 
правомощия на общинските съвети да определят размера на местните данъци при 
условия, по ред и в границите, установени със закон.  

През 2006 г. за първи път Министерството на финансите, съвместно с Националното 
сдружение на общините в Република България разработи механизъм за подпомагане на 
общини в затруднено финансово положение. През 2007 г. механизмът и критериите за 
подпомагане на общините бяха подобрени и с ПМС №118/28.05.2007 г. бе приета 
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен 
структурен дефицит. Прилагането на наредбата даде възможност на подпомаганите 
общини да възстановят финансовата си стабилност чрез изпълнение на заложените от 
тях мерки в програмите им за ограничаване на структурния дефицит, свързани с 
оптимизиране на разходите и/или увеличение на приходната база с конкретни срокове 
и отговорници. За подпомагане на общините с обективен структурен дефицит с 
проектобюджета за 2008 г. отново са предвидени средства в размер на 10 млн. лв., 
чието разпределение ще се осъществява на базата на съответния механизъм. 

В изпълнение на приоритета за ускорено увеличаване на инвестиционния капацитет и 
на правомощията на общините да провеждат местна инвестиционна политика е 
направена стъпка към консолидиране на капиталовите трансфери с инвестиционно 
предназначение в един общ пул, като този механизъм се запазва и през 2008 г.  

По отношение на административния капацитет, зает в изпълнението на Структурните 
инструменти на ЕС, е необходимо укрепване на капацитета на звената на регионално и 
местно ниво за осигуряване на тяхното активно участие в процеса на усвояване на 
помощта от ЕС - както в процеса на подготовка на програмните документи, така също и 
в изпълнението, наблюдението и контрола на разходването на средствата от 
Структурните инструменти на ЕС. Регионалните и местни власти следва също така да 
осигурят съответното съ-финансиране за реализирането на проекти в качеството им на 
бенефициенти по повечето оперативни програми. В тази връзка са проведени редица 
обучения за укрепване на финансовия, административния и програмния 
капацитет на общините за разработване, съфинансиране и управление на 
инвестиционни проекти от фондовете на ЕС.  
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III. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА. БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА 
2008-2010 
 

Прогнозата на приходите  в консолидираната фискална програма за периода 2008-2010 
г. е направена в съответствие с цялостната данъчна стратегия на правителството, 
показателите, прогнозирани от  АИАП в разработената от тях макрорамка, очакваните 
промени в данъчните закони, както и тенденциите на постъпленията в бюджета през 
последните отчетни периоди.   

При оценката на приходите е взета предвид актуализацията на показателите в 
прогнозната макрорамка за 2008 г., в т.ч. обемът на БВП и курсът на долара, 
постъпленията през предходната година, повлияни от различни фактори – промени в 
обемите и структурата на вноса, вътрешното потребление, приключването на процеса 
на приватизация, законодателните промени и други.  

Новите моменти по отношение на предлаганата данъчна политика са следните: 

 въвеждане на единна ставка за облагане доходите на физическите лица от 10%, с 
изключение на доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, където 
ставката е 15%, и премахване на необлагаемия минимум; 

 увеличаване на акциза на цигарите през 2008 г. и 2009 г. с по 33% от 
предвиденото за 2010 г. увеличение и с оставащите 34% от първоначално 
предвиденото за 2010 г. увеличение; увеличение на акцизи на горивата  
(увеличение на ставката с 0.05 лв. за бензините и с 0.065 лв. за дизела); 

 преминаване през 2008 г. облагането на патентният данък от ЗДДФЛ по реда на 
Закона за местните данъци и такси; 

 премахване преотстъпването на данъка върху доходите на физическите лица от 
централната на местната власт, което ще бъде компенсирано със субсидия от 
централния бюджет. 

Реформите в данъчно-осигурителната система са в посока насърчаване развитието на 
бизнеса, повишаване на събираемостта на данъците и свиване на сивата икономика. 
Данъчната политика в областта на прякото облагане е насочена към подкрепа на 
икономическия растеж и стимулиране на инвестициите. 

В контекста на стратегическия процес на финансова децентрализация, с нарастване на 
ангажиментите и отговорностите на общините, нарастват и техните правомощия 
относно определянето и администрирането на приходоизточниците им. Централната 
администрация вече няма правомощия и ангажименти по събиране и администрирането 
на местните приходи, поради което централизираното прогнозиране на постъпленията 
от местни данъци и такси в дългосрочен аспект е поставено на относително условна 
основа. 
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1. Корпоративни данъци 
 

Изчисленията на прогнозата на приходите от корпоративни данъци за периода 2008-
2010 г. са направени при запазване на размера на данъчната ставка, въведена със Закона 
за корпоративното подоходно облагане от началото на 2007 г. (ставка по 
корпоративния данък от 10 %). С ниската данъчна ставка се цели увеличаване на 
стимулите за инвестиции, насърчаване на икономическата активност и намаляване дела 
на сивата икономика.  

Предлагат се промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с които 
се продължава тенденцията към усъвършенстване на данъчното законодателство, като: 
преизчисляване на месечните авансови вноски за първото тримесечие на 2008 г. на 
базата на данъчната печалба за 2007 г., внасяне на четвърта тримесечна авансова вноска 
през 2008 г., освобождаването на малките предприятия (с оборот до 100 хил.лв.) от 
задължение за внасяне на авансови вноски и др.  

 

Графика №7: Данъчна ставка на корпоративния данък. 

Оценката за значителното нарастване 
на приходите за следващата година се 
основава на прогнозирания ръст на 
икономическата активност, както и 
на очакванията да се запази 
повишената данъчна събираемост, 
наблюдавана през първото 
шестмесечие на 2007 г.  

 

 

 

Очакванията за следващите години от прогнозирания период са ниската данъчна ставка 
да доведе до още по-значително увеличаване на постъпленията от корпоративен данък 
в бюджета чрез стимулиране на инвестициите, респ., ръст в печалбите на компаниите и 
повишаване на стимулите фирмите да легализират печалбите си. 

 

2. Данъци върху доходите на физическите лица  
 

По отношение политиката на облагане доходите на физическите лица за 2008 г. се 
прави значителна промяна в начина на облагане, като се въвежда единна данъчна 
ставка за всички данъкоплатци, която не зависи от размера на дохода. Предвиденото 
намаляване на данъчната тежест за доходите от заплати около и над средната за 
страната ще бъде съпроводено с мерки за компенсиране на по-нискодоходните групи. 
Целта е, освен намаление на данъчната тежест, да бъдат увеличени номиналните и 
реалните доходи за потребление на населението. 

Досегашният режим на облагане на доходите на физическите лица е на прогресивно 
данъчно облагане, при което данъчната ставка нараства с нарастване на облагаемия 
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доход. С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 
предложено да се въведе пропорционално данъчно облагане на доходите на 
физическите лица през 2008 г. Предложената данъчна ставка е 10% (без необлагаем 
минимум), която не зависи от размера на дохода, единна е за всички данъкоплатци и за 
всички видове доходи, с изключение на доходите от стопанска дейност на едноличните 
търговци (ЕТ), за които предвижданата ставка е в размер на 15%.   

При изготвяне на прогнозата за постъпленията от данъците върху доходите на 
физическите лица за 2008 г. са отчетени и следните основни фактори: 

 ръст на средната работна заплата за страната; за бюджетния сектор политиката 
по доходите включва нарастване с от 5% до 10% от средата на 2008 г.; отчетен е 
и ръстът на наетите лица; 

 компенсиране на всички ощетени от въвеждането на плоския данък работни 
заплати до 430 лв. за заетите по трудово правоотношение и до 375 лв. за заетите 
по служебно правоотношение; 

 взети са предвид ефектите за бюджета от отпадането на облекченията за деца и 
направени дарения, както и отпадането на облагането по реда на ЗДДФЛ на 
доходите, подлежащи на облагане с патентен данък (преминават по реда на 
Закона за местните данъци и такси); 

 законодателни промени, свързани с промяна в размерите на нормативно 
признатите разходи за дейността. 

В тази прогноза са отразени и очакваните ефекти, от промените в данъчно-
осигурителното законодателство през последните години, насочени както към 
„изсветляване” на заетите лица и техните доходи, а така също и към намаляване на 
данъчната тежест и увеличаване на реалния разполагаем доход. 

Оценките за 2009 и 2010 г. са направени предвид очакваните параметри, свързани с 
изготвянето на бюджетната прогноза (брой заети, заплати, размери на осигурителните 
вноски и др.) и при непроменена нормативна уредба. 

Предвижда се през 2008 г. патентният данък да премине от ЗДДФЛ за облагане по 
реда на Закона за местните данъци и такси. Като цяло се запазва режимът на 
облагане, съществуващ до края на 2007 г., в това число се запазват и съществуващите 
патентни дейности от ЗДДФЛ. Лицата, които се облагат с патентен данък, ще бъдат 
освободени от данък по ЗДДФЛ. Приходите от патентния данък ще постъпват в 
местните бюджети, като очакваните за 2008 г. приходи от този данък може да се 
различават от фактическите постъпления с оглед факта, че общините сами ще 
определят размера на данъка в определени от закона граници. 

 

3. Данък върху добавената стойност /ДДС/ 
 

Прогнозата за приходите от ДДС са изготвени при запазване на ставката от 20% и 
отразяване на ефектите от присъединяването на Република България към ЕС и 
хармонизацията на българското данъчно законодателство с изискванията на 
европейските директиви в областта на косвеното облагане. Основни фактори, които 
влият върху формирането на прогнозите за за приходите от данъка върху добавената 
стойност, са брутният вътрешен продукт и неговата структура по елементи на крайното 
потребление, валутният курс и инфлацията.  
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Постъпленията по ДДС се формират от: 

 внос от трети държави-нечленки на ЕС; 

 сделки в страната и вътреобщностни придобивания. 

След присъединяването на Република България към Европейския съюз от 01.01.2007 г. 
постъпленията от внос от страни-членки на ЕС се начисляват от самите данъкоплатци в 
справките-декларации, подавани ежемесечно с данните за сделките в страната. 
Опасенията за големи загуби като резултат на липсата на контрол на входа, се оказаха 
неоправдани и това е една от причините за преизпълнението на разчета на приходите от 
ДДС за 2007г.  

Прогнозата на приходите от ДДС за периода 2008 - 2010 г. е направена при основни 
допускания за: 

 ръста на вноса за прогнозирания период, за средногодишния курс на лева 
към щатския долар, цена на суровия нефт; разчетите са изготвени при 
очакван реален ръст на вноса за 2008 г. от 21 %, курс на долара 1,40 лв. и 
цена на суров петрол 68$ за барел.   

 новите по-високи акцизни ставки на горивата и тютюневите изделия, които 
влизат в данъчната основа на тези стоки. При свиване на потреблението им с 
не повече от 10-15%, в бюджета за 2008 г. ще постъпят допълнително около 
130 млн.лв. от ДДС. 

 очакваните за 2007 г. приходи от ДДС (общо от сделки в страната и ЕС и 
внос от други страни) да достигнат 6770 млн. лв. 

 прогнозата за приходи от ДДС през 2008 г. може да бъде постигната при 
ефективна събираемост 92%. Очакваната ефективност за 2007г. е 90.5%.  

Приходите от сделки в страната и вътреобщностни придобивания са силно 
зависими от сумите на ефективно внесения данък и възстановения данъчен кредит. В 
резултат на еднократната загуба от 350 млн.лв. поради едномесечното забавяне на 
внесения ДДС по вътреобщностни придобивания за 2007г. не се отчита ръст на 
приходите от страната спрямо 2006 г., но тази сума ще постъпи в бюджета през 
следващата година и затова е прибавена към прогнозата за 2008 г., която е изготвена 
при ръст, равен на ръста на потреблението според макрорамката за периода.  

 

4. Акцизи 
 

Законодателни промени. По отношение на Закона за акцизите и данъчните складове 
през прогнозния период 2008-2010 г. ще продължи хармонизацията на българското 
законодателство с това в Европейския съюз. Предвижданото увеличение на акциза за 
някои видове стоки е в съответствие с договорения с Европейската комисия график за 
промените в нивата на акцизните ставки. 
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Таблица №10: Размери на акцизите за съответните стоки в  периода 2007-2010 г. 

 
Акцизи за: 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
безоловен бензин 635 лв./1000 л. 685 лв./1000 л. - - 
газьол 535 лв./1000 л. 600 лв./1000 л. - - 
керосин 485 лв./1000 л. 535 лв./1000 л. 565 лв./1000 л. 600 лв./1000 л. 
кокс и въглища 0.30 лв. за 1 

гигаджаул 
топлотворна 
способност 

0.40 лв. за 1 
гигаджаул 
топлотворна 
способност 

0.50 лв. (за 
отопление) и  
0.60 лв. (за 
други цели)   

за 1 гигаджаул 
топлотворна 
способност 

0.60 лв. (за 
отопление)  

за 1 гигаджаул 
топлотворна 
способност 

електрическа 
енергия  

1.00 лв. за  1 
мегават час 

1.20 лв. за  1 
мегават час 

1.40 лв. за  1 
мегават час. 

2.00 лв. за  1 
мегават час 

 
Предвиждани приходи. При определянето на приходите от акцизи са взети предвид 
очакваните обеми на потребление на основните акцизни стоки – горива и тютюневи 
изделия, законодателните промени и други фактори. През 2008 г. ставките на пивото и 
спиртните напитки няма да бъдат увеличавани, което ще доведе до ръст на 
потреблението на тези стоки. От особено значение за постъпленията от акцизи е 
бизнес-политиката на основните данъкоплатци – “Лукойл Нефтохим”-Бургас АД и 
“Булгартабак – Холдинг”АД. 

В резултат на промените на акцизните ставки се очакват допълнителни приходи в 
бюджета за 2008 г. в размер на 176 млн.лв. от течните горива, 139 млн.лв. от цигарите, 
6 млн.лв. от електрическата енергия, въглищата и кокса. От премахването на акциза 
на кафето през 2008 г. загубата за бюджета ще е около 20 млн.лв. 

За 2008 г. се предлага въвеждане на намалена ставка за: 

 смеси на бензин и биоетанол, в които съдържанието на биоетанола е от 2% до 
5% включително – 671.30 лв. за 1000 литра (при стандартна ставка за бензина от 
685 лв.);   

 смеси на газьол и биодизел, в които съдържанието на биодизел е от 2% до 5% 
включително – 588 лв. за 1000 литра (при стандартна ставка за дизеловото 
гориво от 600 лв.)   

През 2008 г. се предвижда увеличаване на акциза на цигарите с 33% от предвиденото 
за 2010 г. увеличение. През 2009 г. ще се въведе 33% от предвиденото за 2010г. 
увеличение на акциза на цигарите, а през 2010 г. увеличението ще бъде с оставащите 
34% от първоначално предвиденото за 2010 г., с оглед достигането на минималната 
ставка за Общността. 
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5. Мита 
 

Прогнозата за приходите от мита и митнически такси за периода 2008 - 2010 г. е 
съобразена с прилагането на Общата митническа тарифа (ОМТ) на ЕС, с отпадането 
получавани при внос от страните на ЕС мита, както и с усилията на митническата 
администрация за повишаване на събираемостта и точността на определяне на 
дължимите митни сборове. 

Рисков фактор за приходите от мита е премахването на митническия контрол на така 
наречените вътрешни граници на Общността. Друг фактор е възможността да се 
оформя внос на стоки за България в друга страна-членка на Европейския съюз, където 
ще бъдат заплатени митата. Около 15% от стоките с произход от трети страни се внасят 
от страни на ЕС - основно от Австрия, Германия, Гърция, Холандия и др.; стоките с 
произход от Китай се внасят 60% директно и 40% от страни-членки на ЕС. 

При прогнозирането на митата за периода 2008 - 2010 г. са взети предвид: 

 анализ на данните за вноса и приходите от мита за периода 2006-2007 г.; 

 прогнозите на Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП) за 
размера и ръста на вноса за прогнозирания период, както и за средногодишния 
курс на лева към щатския долар (над 75% от вноса от страните извън ЕС е в 
долари и този валутен курс оказва силно влияние върху приходите от мита). 

Приходите от мита през последната година се дължат основно на вноса на промишлени 
стоки от страни-нечленки на ЕС, като най-голям дял имат митата от внос на китайски 
стоки (28.0% от общите мита и 42.4% от митата от промишлените стоки). От 
селскостопанските стоки с най-голям дял е Бразилия (предимно от внос на захар). 

При прогнозата се отчита нетният размер на приходите от мита за републиканския 
бюджет, прогнозирани след приспадане на частта, събирана за сметка на ЕС в размер на 
75% от приходите от мита.  

 

6. Неданъчни приходи 
 

Тази част от приходите включва приходите и доходите от собственост, държавни, 
общински и съдебни такси, глоби, санкции и наказателни лихви, приходите от 
концесии, от дивидент за държавата и други. Важно перо са приходите от държавни, 
съдебни и общински такси (включително винетните такси). 

Други фактори, определящи нивото на постъпления от неданъчни приходи, са 
следните: 

 При прогнозата за постъпленията от дивидент за държавата е взет предвид 
фактът, че голяма част от държавната собственост вече е приватизирана.  

 Запазване на приходите и доходите от собственост; 

 Запазване размера на приходи от глоби и санкции. 

 Запазване размера на приходи от концесии; приходите от концесии са 
съобразени с изпълнението на сключените концесионни договори, като е 
обобщена предварителната оценка на министерствата – концеденти.  
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IV. НАСОКИ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОСНОВНИ РАЗХОДНИ 
СФЕРИ ЗА ПЕРИОДА 2008-2010 
 

Основни политики в разходната част на тригодишната бюджетна прогноза 
Като цяло фокусът на разходните политики през програмния период 2008-2010 г. се 
запазва, а именно – образование, здравеопазване, социална сфера. В допълнение, важен 
елемент от правителствената политика ще бъде активната инвестиционна програма за 
изграждане на модерна инфраструктура чрез съвместно финансиране от страна на 
частния сектор и държавния бюджет и посредством максимално ефективно използване 
на европейските фондове.  

Сравнително по-високия дял на капиталови разходи, обусловен от съфинансиращата 
компонента на проектите за усвояване на европейските фондове и публичните 
инвестиционни заеми, както и увеличените социални разходи налагат известни 
рестрикции при финансирането на текущата издръжка на системите в публичния 
сектор. Разходите за издръжка съдържат потенциал за бюджетни спестявания в насока 
преразглеждане на еднократните разходи и отлагането на нови, където това не е 
наложително, макар да се предопределят от вече постигнатата база, числеността, 
сградния фонд и други. 

Публичните капиталови разходи през последните години нарастват както 
относително, в процент от БВП, така и в абсолютна стойност, като все още основен 
източник на финансиране е Републиканският бюджет. В голяма степен, нарастването на 
делът на инвестиционните разходи е свързано със стремежа за максимално усвояване 
на финансовата помощ от ЕС. В тази връзка, акцентът в инвестиционната политика е в 
сектори и проекти, генериращи в най-висока степен обществени ползи - пътната 
инфраструктура и опазването на околната среда. 

В структурата на източниците за финансиране на капиталовите разходи се увеличава 
националното финансиране на инвестиционни разходи, включително на външните 
безвъзмездни помощи от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС (вкл. 
националното съфинансиране). Увеличението на националното финансиране е основно 
за сметка на намалелия дял на финансирането за сметка на държавни инвестиционни 
заеми. Средствата, които страната ни усвоява от външни инвестиционни кредити, са 
основно по сключени споразумения за изграждането на големи приоритетни 
инфраструктурни обекти с национално значение и се усвояват по бюджетите на 
министерствата и ведомствата. 

Основните принципи при планирането на публичните капиталови разходи в 
средносрочен план са: изискването за допълняемост на средствата по Структурните 
фондове, свързано с осигуряването на бюджетно съ-финансиране, приоритетното 
финансиране на съпътстващи инвестиционни проекти, пряко свързани с инвестиционни 
проекти, предвидени за реализация с средства по Оперативните програми, както и 
финансирането на преходни инвестиционни проекти, с оглед намаляване делът на 
незавършеното строителство.  

Програмните формати на бюджетите на ПРБК отразяват въведените промени в начина 
на бюджетиране в резултат на провежданите през последните няколко години 
бюджетни реформи, насочени към изместване на фокуса при вземането на бюджетни 
решения от планиране на ресурсите на входа на системите към планиране на цели и 
резултати по изпълнението на политиките, обвързани с необходимия за това ресурс.  
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В тази част от доклада са представени политиките и инструментите за тяхното 
реализиране, които са включени като администрирани разходи в програмните формати 
на бюджетните прогнози на ПРБК за периода 2008-2010 г. Програмният формат на 
бюджет на ПРБК обхваща освен администрираните разходи за реализиране на 
политиките, които се управляват и разпределят от министерствата, и ведомствени 
разходи, които всяко министерството извършва за да може да предоставя 
продуктите/услугите по съответната програма.  

 
1. Политики в сферата на отбраната, правосъдието и вътрешните работи 
 
Отбрана. Главна задача на националната отбранителна политика е непрекъснатото 
развитие и усъвършенстване на отбранителните способности с цел гарантиране на 
националната и колективната отбрана и сигурност. В отговор на широкия спектър от 
изисквания към една система за колективна сигурност, каквато е НАТО, Република 
България ще продължи да преструктурира и развива отбранителния си потенциал. 

За периода 2008-2010 г. основните политиките на Министерството на отбраната 
(МО) са, както следва: 
 

 
 

 

Чрез трансформация на Въоръжените сили да се 
изграждат и поддържат отбранителни способности, 
адекватни на изискванията на средата за сигурност.  
 

Политика „Изграждане и 
развитие на необходими 
оперативни способности на 

въоръжените сили” 

Основни цели Политики 

Политика “Обучение, 
квалификация, научна и 
изследователска дейност в 
интерес на отбраната” 

 

Политика “Ефективен принос 
към евроатлантическата 
сигурност и отбрана, 
международния мир, 

стабилност и просперитет” 

Утвърждаване на конструктивната роля на страната ни 
като член на ООН, НАТО, Европейския съюз и ОССЕ, и 
като отговорен партньор в международната демократична 
общност. 

 
Генериране на потенциал, подходи и средства за 
адекватен отговор на предизвикателствата на средата за 
сигурност в областта на образованието, квалификацията 
и науката. 

Политика "Административно 
и информационно 
осигуряване” 

Повишаване качеството на живот чрез усъвършенстване 
на системата за заплащане, здравното осигуряване, 
отдиха и рационалното възстановяване, подобряване на 
жилищното осигуряване. 

Привеждане на административното управление в 
съответствие с националните нормативни документи и 
изискванията и стандартите на НАТО и Европейския 
съюз, както и повишаване ефективността на управление 
в рамките на разполагаемите ресурси. 

Политика “Мотивация и 
качество на живот” 
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Държавна политика при бедствия и аварии.  

Министерството на държавната политика при бедствия и аварии предвижда 
провеждането на следните политики за периода 2008-2010 г.: 

Политика в областта на защита при бедствия и аварии. Съгласно Закона за защита 
при бедствия, дейностите по създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, 
предоставяне на индивидуалните и колективни средства за защита са компонент на 
превантивната дейност за защита на населението от бедствия. Целите на политиката за 
осигуряването на надеждна защита на здравето и живота на населението, националното 
стопанство и околната среда се реализират чрез изграждането на национална система за 
управление при бедствия и аварии и единна система за реагиране при бедствия и 
аварии, включващи две подсистеми – интегрирана система за наблюдение, ранно 
предупреждение и оповестяване, както и националната система за спешни повиквания с 
единен европейски номер 112. 

Политика в областта на превенцията при възникване на бедствия и аварии. В 
рамките на тази политика се предвижда осъществяване на дейности по прогнозиране, 
ранно предупреждение и мониторинг на извънредни ситуации в реално време, както и 
дейности по обучение на обучители и обучение на целеви групи от населението за 
поведение при бедствия. Целите на политиката са:  

 изграждане на работеща система за координация между участниците в процеса 
на планиране на мероприятия по превенцията на бедствия и аварии;  

 осъществяване на ефективна координация при извършването на аварийно–
спасителни дейности, дейности по ликвидирането на последствия от бедствия и 
аварии; 

 информираност на обществото във връзка с възможните рискове, както и 
широко мащабна организация за разяснителна дейност по въпросите на 
превантивната работа, възможните действия по време на бедствия сред широка 
част от населението. 

Съвместно с Министерство на образованието и науката ще се разработват методики за 
обучение в детските градини, основните и средните училища и висшите учебни 
заведения; ще се организират национални и международни ученически състезания, 
които да способстват за популяризирането на мерките и действията, необходими за 
предприемане по време на бедствия и аварии. 

Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси. 
Необходимостта от планиране, създаване, съхраняване, опазване, обновяване, 
поддържане, освобождаване, ползване и контрол на държавни резерви, военновременни 
запаси и запаси от нефт и нефтопродукти е регламентирана със Закона за държавните 
резерви и военновременните запаси и Закона за задължителните запаси от нефт и 
нефтопродукти.  

Управлението на държавния резерв е част от стратегията на правителството в областта 
на материално техническото обезпечаване на националната сигурност. Основна 
стратегическа цел в тази дейност е преместването на акцента от създаването на запаси 
за военно време към преструктурирането на запасите за кризисни ситуации и бедствия. 
В тази връзка е необходимо създаване на нови номенклатури от запаси, подлежащи на 
съхранение, актуализация на сроковете за съхранение, както и определяне на разумни 
квоти за съхранение между държавата и различните производители и вносители. 
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С управлението на държавния резерв се реализира политиката на правителството в 
областта на националната сигурност, свързана със създаването на запаси от горива и 
нови номенклатури на запаси от суровини и индустриални продукти за кризисни 
ситуации, с оглед на новите стратегически приоритети на държавата, произтичащи от 
членството й в НАТО и Европейския съюз, както и от обективния фактор за намаляване 
числеността на българската армия и тенденцията за отрицателен прираст на 
населението на страната. 

 

Правосъдие. Важен приоритет на правителството е продължаване на съдебната 
реформа с цел постигане на ефективно, бързо и достъпно правосъдие за пълноправно 
членство на Република България в Европейския съюз. В тази връзка използването за 
първи път на мониторинг след присъединяването към ЕС (post-accession monitoring) по 
отношение на България и Румъния е инструмент за оказване на натиск за продължаване 
на усилията в тези страни-членки за подобряване на прозрачността в управлението и 
реформиране на съдебните системи.  

Министерството на правосъдието предвижда изпълнението на следните основни 
политики и инструменти за тяхното постигане в периода 2008-2010 г.: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Политика „Правосъдие”: 

Основни инструменти Политики  

- Членски внос (СЕ «ГРЕКО», Хагска Конвенция, 
Международен наказателен съд); 

- Обезщетения: по Закона за подпомагане и финнсова 
компенсация на пострадалите от престъпления; по 
решения на Международния наказателен съд по правата 
на човека; 

- Релокация на лица, съгласно Закона за защита на 
лицата застрашени във връзка с наказателното 
производство; 

- Внедряване, подържане, експлоатация и развитие на 
Единна информационна система за противодействие на 
престъпността (ЕИСПП); 

- Капиталови разходи на органите на съдебната власт; 

- Дейности по изпълнение на Закон за правната помощ. 

Подобряване материалните условия в местата за 
лишаване от свобода – хранене, отопление, медицинско 
обслужване, разширяване на сградния фонд  
 

 
Политика „Изпълнение на 

наказанията” 
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Политика „Правосъдие” е насочена към утвърждаването на ефективна, модерна и 
отговорна пред българските граждани съдебна система в рамките на Европейското 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие, основано на взаимното доверие 
между държавите-членки, в което България следва да утвърди мястото си на уважаван 
и пълноправен партньор. В рамките на посочената политика ще бъде изпълняван и 
пакетът от мерки, включен в Плана за действие за изпълнение на препоръките на 
Европейската комисия и показателите за напредък за продължаване на реформата на 
съдебната система, изготвен в изпълнение на ангажиментите на България по прилагане 
на Механизма за сътрудничество и оценка с ЕК. 

Основната цел на политика „Изпълнение на наказанията” е да бъдат създадени 
условия за гарантиране на правен статут на лицата, изтърпяващи наказание лишаване 
от свобода или пробационна мярка, който е в съответствие с международните 
стандарти за правата на човека и Европейските правила за третиране на лицата с 
асоциално поведение. Конкретните мерки са насочени от една страна към подобряване 
на материалните условия в местата за лишаване от свобода и от друга, към 
провеждането на образователни и квалификационни дейности за осъдените, като се 
акцентира върху мотивирането им за трудова дейност и реинтеграция в обществото. 

Извън рамките на двете политики е изведена програма „Администрация”, чиято 
основна цел е подобряване на организацията на работата на администрацията в 
Министерството на правосъдието и повишаване на ефективността и качеството в 
обслужването на гражданите. Програмата няма администрирани разходи и не са 
изведени инструменти за изпълнение на програмата. 
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Политики в областта на вътрешните работи. 
С прогнозата за 2008-2010 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи 
(МВР) са предвидени средства за постигане на съответните цели в следните политики: 

 

 
 

 

Политика „Защита на 
националната сигурност” 

 

Основни цели Политики  

Защита на националната сигурност от действия на чужди 
специални служби, организации и лица, насочени срещу 
националните интереси; 

Установяване и неутрализиране на процеси, 
застрашаващи конституционно установения ред, 
единството на нацията, териториалната цялост и 
суверенитета на страната; 

Сътрудничество в рамките на НАТО и ЕС за защита на 
общите интереси в сферата на сигурността. 

Политика “Опазване на 
обществения ред и 
противодействие на 
престъпността” 

Повишаване ефективността на работата на полицейските 
структури; предотвратяване и разкриване на тежки 
престъпления;  ограничаване на организираната 
престъпност;  

Поддържане на оптимален баланс между контрола на 
незаконната миграция и свободата на движение на хора;  

Противодействие на тероризма и съдействие в борбата 
срещу организираната и тежката криминална 
престъпност на територията на страната. 

Осигуряване на защитена комуникация и криптографска 
сигурност на обменяната информация; подобряване на 
комуникационното обслужване на ведомствата по 
отношение на класифицирана информация; 

Предотвратяване на терористични действия, насочени 
срещу държавни органи, организации, юридически лица 
и граждани;  

Организиране на обучения за придобиване на 
образователно-квалификационни степени и на научна 
степен на служителите на МВР;  

Създаване на условия за ефективно провеждане на 
производството за предоставяне на статут на бежанец в 
РБ; и др.

Осигуряване на пожарната безопасност и защита на 
населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи 
в Република България;  

Въвеждане на най-добрите европейски практики за 
пожарна безопасност в областта на държавния 
противопожарен контрол;  

Утвърждаване и развитие на превантивната дейност, 
насочена към повишаване противопожарната култура на 
населението чрез обучения и дейности по безопасност 
при пожари, аварии, бедствия и катастрофи. 
 

Политика 
“Общоосигуряващи 
дейности в МВР ” 

 

Политика “ Осигуряване на 
държавен противопожарен 
контрол, пожарогасителна  
и  аварийно-спасителна 

дейност ” 
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2. Външна политика. 
 

Провежданата външна политика отстоява националната сигурност, благоденствието и 
основните права и свободи на българските граждани, както и съдейства за 
установяването на справедлив международен ред. 

Министерството на външните работи (МВнР) е представило следните основни 
цели по политиките за периода 2008-2010 г.: 

 

Политика на насърчаване 
участието на Република 
България в процесите на 

глобализация в 
социално-

икономическата сфера 

Насърчаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството 
в света; развитие на сътрудничеството в международните 
организации по проблемите на мира и сигурността, правата на 
човека, хуманитарните дейности и в международния 
кодификационен процес; последователно утвърждаване на 
взаимноизгодни двустранни отношения 

 

Политика на насърчаване 
на сигурността, 
стабилността и 

сътрудничеството в света  

Политика на насърчаване 
на стабилността и 
сътрудничеството в 

региона 

Основни цели Политики 

Насърчаване на икономическото развитие на страната чрез 
инструментите на двустранното сътрудничество, както и чрез 
участие в програмите на международни организации в 
икономическата, социалната, културната, научно-техническата 
и хуманитарната области. 

Утвърждаване статуса и позициите на България като член на 
политически и икономически интегриран Европейски съюз с 
растяща роля в международните отношения; провеждане на 
българските интереси във формулирането и реализацията на 
политиките и в институционалното изграждане на ЕС; 
провеждане на българските интереси в политиките на Общата 
външна политика и политика за сигурност; последователно 
развитие на двустранните партньорства с европейските 
държави; координация с държавите-членки на ЕС на основни 
позиции по формирането и осъществяването на политиките на 
Европейския съюз. 

Насърчаване и поддържане на стабилността и сътрудничеството 
в Югоизточна Европа и Черноморския регион с ключова роля на 
България; реализиране на българските интереси чрез 
задълбочаване на двустранните партньорства; насърчаване на 
стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и 
Черноморския регион. 

Осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа 
служба като основен инструмент за реализацията на 
външнополитическите приоритети на държавата. 

Политика на европейска 
интеграция 

Политика за защита на 
българите зад граница и 

утвърждаване на 
положителния образ на 

България 

Защита на българите зад граница и активно взаимодействие с 
българските общности; утвърждаване на положителния образ 
на България зад граница; ефективна консулска дейност и 
защита на правата на българските граждани зад граница; 
съхраняване и укрепване на идентичността и културата на 
българските общности зад граница; утвърждаване на 
положителния образ на България зад граница. 

Политика на осигуряване 
и поддържане на 

ефективна 
дипломатическа служба 
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3. Политики в сектор образование 
 

Стратегическите цели на провежданата от Министерство на образованието и науката 
образователна политика включват подобряване на качеството на образованието, 
гарантиране на равен достъп до образование и намаляване на отпадането от 
образователната система, както и развитие на формите на учене през целия живот. 
Реформите на образователната система ще бъдат проведени в рамките на Националната 
програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и 
подготовка (2006-2015 г.) и Националната стратегия за въвеждане на информационно-
комуникационните технологии в българските училища, както и на подготвящата се 
стратегия за развитие на висшето образование.  

 

Основните политики и цели на Министерство на образованието и науката (МОН) 
са, както следва:  

Политика „Всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в 
областта на средното образование”. Целите на политиката са, както следва: 

 осигуряване на равен достъп до качествено образование на всяко българско дете 
чрез целенасочени мерки за създаване на ефективна система за оценяване на 
резултатите на учениците (вътрешно и външно оценяване);  

 масово навлизане на ИКТ в българското училище;  

 осигуряване на интегрирано обучение на децата със специални образователни 
потребности;  

 намаляване на броя на отпадащите и необхванати ученици в задължителна 
училищна възраст;  

 ритуализация на училищния живот и развитие на извънкласната и 
извънучилищната дейност;  

 въвеждане на система за кариерно развитие и диференцирано заплащане на 
учителите, основана на резултатите;  

 децентрализация на управлението на училищното образование; разпростиране 
на системата на делегираните бюджети във всички училища. 

Политика „Равен достъп до качествено висше образование”. Целите на политиката 
са: осигуряване на качество и отвореност на системата на висшето образование чрез 
създаване на нов модел на финансиране, стимулиращ конкуренцията и развитието; 
повишаване на ефективността на управлението на висшите училища; създаване на 
ефективни механизми за контрол на качеството, в това число контрол върху 
резултатите; изграждане на динамичен модел на кариерно развитие и повишаване на 
социалния статус на академичния състав; превръщане на висшите училища в основни 
центрове на науката. 

Политика „Развитие на научния потенциал – база за устойчиво развитие”. Цели на 
политиката са: повишаване ефективността и ефикасността на научните изследвания в 
полза на икономиката и обществото; увеличаване на приноса на науката при 
изграждане на общество на знанието; изграждане на благоприятна среда за научна 
дейност. 
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За периода 2008-2010 г. Министерството на образованието и науката (МОН) е 
предвидило следните инструменти за реализиране на политиките: 

 

 
 

Средно образование.  
От началото на 2007 г. е въведен нов модел на финансиране на предучилищното и 
училищното образование, основаващ се на единни стандарти за разпределение на 
средствата за образование на база брой деца/ученици от централния бюджет към 
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (общини). Механизмът осигурява 
по-ефективното разпределение на разходите за образование, защото стимулира 
преструктурирането на системата в съответствие с демографските процеси. 

За да се реализира започналата реформа във финансирането на средното образование 
през 2008 г. предстои стартиране на процеса по разработване на формули за 
финансиране на всяка от дейностите по образование на ниво община и поетапното 
въвеждане на делегирани бюджети във всички общини.  

Наред с институционалния стълб на финансиране през настоящата година се разшири 
програмното финансиране на предучилищното и средното образование. На основание 
на § 65 от преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2007 г. се финансират 
национални програми за развитие на средното образование: за оптимизация на 
училищната мрежа, за квалификация на персонала, за диференцирано заплащане и др. 
С развитието на програмния стълб се очаква ефективното постигане на специфични 
цели на образователната политика.  

 

 

- Въвеждане на системи за вътрешно и външно оценяване;  

- Квалификация на педагогическия персонал и квалификация 
на директорите за повишаване на управленската им 
компетентност; 

- Въвеждане на диференцирано заплащане на учителите в 
зависимост от постигнатите резултати; 

- Оптимизация на училищната мрежа и рационализиране на 
мрежата от професионални училища; 

- Създаване на достъпна архитектурна среда в училищата за 
интегриране на децата със специални образователни 
потребности; подобряване на материално-техническата база 
и обновяване на спортните бази на училищата; и др. 

Основни инструменти Политики 

- Членски внос по CONFEMEN;  
 
- Стипендии по междуправителствени спогодби и 
международни спогодби. 

 
Фонд „Научни изследвания” 

Политика „Развитие на 
научния потенциал - база 
за устойчиво развитие” 

Политика за всеобхватно, 
достъпно и качествено 

образование и обучение в 
областта на средното 

образование: 
 

Политика „Равен достъп до 
качествено висше 
образование” 
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Висше образование.  
Запазва се досегашният модел на финансиране на системата на висшето образование. В 
началото на месец май 2007 г. Народното събрание прие на второ четене промени в 
Закона за висшето образование, като основните от тях са свързани с: 

 премахване на образователната степен „специалист по” в колежите. Всички 
завършили или завършващи колеж студенти ще получават диплома за 
„професионален бакалавър”; 

 утвърждаването от Министерския съвет на броя на приеманите студенти и 
докторанти, както и размера на таксите за кандидатстване и за обучение, ще става 
по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на 
предложенията на държавните висши училища; 

 създаване на настоятелства в университетите - седемчленен съвет, в който да 
влизат избирани от академичния съвет представители на бизнеса и обществото: 
дарители на университетите, работодатели, представители на съсловни и 
браншови организации. 

 

Наука. Освен модернизирането на образователната система, приоритет също така е 
развитието на научния потенциал и създаването на взаимна обвързаност между 
образованието, науката и приоритетите в икономическото развитие на България.  

Предвижда се осигуряването на допълнителни средства за наука, като те бъдат 
насочени приоритетно към Фонд „Научни изследвания” към МОН. Фонд „Научни 
изследвания” финансира на конкурсен принцип научни изследвания и рискови 
разработки по програмно-проектна схема във всички области на науката в Република 
България. Бенефициенти са научните институти на Българска академия на науките и на 
Националния център за аграрни науки; висшите училища; други научни звена, малки и 
средни предприятия и неправителствени организации.  

 

 

4. Политики в сектор здравеопазване 
 

Публичните разходи за здравеопазване ще се предоставят основно от НЗОК, както и от 
различни министерства, общините и от централния бюджет. Ще продължи 
приоритетното финансиране на програми, свързани с лечението и профилактиката на 
национално значими заболявания. Като един от нерешените проблеми в сектора остава 
нарастващите разходи за здравеопазване, което нарастване обаче не е обвързано с 
подобряване качеството на здравните услуги. С цел повишаване ефективността на 
разходите и гарантиране на качествено медицинско обслужване следва да се изгради 
система за ефективен контрол – на равнище финансиране на дейностите по 
здравеопазване и на равнище предоставяне на здравни услуги. 
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Министерството на здравеопазването (МЗ) предвижда реализирането на следните 
политики за периода 2008-2010 г.: 
 

 
 

Стратегическата цел на политиката в областта на промоцията, превенцията и 
контрола на общественото здраве е осигуряване на ефективен здравен контрол чрез 
реализиране промоция на здраве, интегрирана профилактика на незаразните болести, 
надзор на заразните болести, ефективен държавен здравен контрол. 

Стратегическата цел на политиката в областта на диагностиката и лечението е 
осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ и услуги.  

В рамките на политиката в областта на лекарствата и медицинските изделия се 
реализират централизираните доставки на животоподдържащи и животоспасяващи 
лекарствени продукти за лечението на заболявания извън заплащаните от НЗОК. 

Стратегическата цел на политиката в областта на лекарствата и медицинските 
изделия е осигуряване на навременен достъп до лекарствени продукти и медицински 
изделия, отговарящи на стандартите за качество, безопасност и ефективност.  

 

- централизирани доставки на ваксини, серуми, биопрепарати 
и консумативи за здравните и лечебни заведения свързани с 
дейностите по промоция на здравето и интегрирана 
профилактика на болестите; 

- изплащане на стипендии на докторанти и специализанти; 

- членски внос към международни организации. 
 

Политика в областта на 
лекарствата и 

медицинските изделия 

Основни инструменти Политики 

- субсидии за преобразуваните лечебни заведения за 
болнична помощ с държавно и общинско участие за дейности, 
за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да 
се финансират от държавния бюджет;  

- централизирани доставки на лекарства и медицински 
консумативи в изпълнение на национални програми за 
лечение на социално значими заболявания, за 
диагностициране и преработка на кръв и кръвни съставки, за 
диализно лечение, и др. 
 

- централизирана доставка на животоподдържащи и 
животоспасяващи лекарствени продукти за лечението на 
заболявания извън заплащаните от НЗОК. 

 
 

Политика в областта на 
диагностиката и лечението 

 
Политика в областта на 
промоцията, превенцията 

и контрола на 
общественото здраве 
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Възможни мерки за увеличаване на ресурсите в здравния сектор в средносрочен 
период: 

 Възможности за мобилизиране на допълнителен ресурс в системата. Здравните 
осигуровки разчитат на ограничена приходна база, която е зависима от размера на 
доходите на заетите индивиди, възрастовата структура на населението, както и от 
дела на неформалната заетост. Това поражда необходимостта от въвеждане на 
ефективно действаща, ясно регламентирана система на споделяне на разходите 
между осигурителите и здравноосигурените, за да се облекчи натиска върху публично 
финансираната система и да се предотврати необходимостта от многократно 
увеличаване на нивата на вноските.  

 Създаване на благоприятни условия и стимули за развитие на доброволното здравно 
осигуряване. Това предполага ограничаване обхвата на основния пакет от 
предоставяни здравни услуги, с оглед създаване специфична пазарна ниша за 
развитие на дейността на участниците на този пазар.  

 Преструктуриране на болничния сектор, съчетано с интензивно изграждане на 
компактна високоспециализирана мрежа от центрове по спешна медицина, която да 
осигури достъп до качествени медицински услуги на населението. 

 Адекватно договаряне на цени и обеми, съобразено с наличните ресурси и 
евентуалното поведение на доставчиците, което да отчита достатъчно реалните 
потребности от услуги. Промяна на вида и структурата на механизмите за 
финансиране на доставчиците - ускоряването на процеса по въвеждане на заплащане 
на база диагностично-свързани групи ще улесни договарянето на цените и обемите на 
здравните услуги. 

 

Бюджетната прогноза на НЗОК за периода 2008-2010 г. е разработена при запазване 
на размера на здравно-осигурителната вноска от 6 % и при допускането, че с този 
финансов ресурс НЗОК ще е в състояние да осигури на  българските граждани ползване 
на основен пакет медицински дейности, при подобрени качество и достъп.  

За периода 2008-2010 г. се предвижда общо увеличение на приходите от здравно-
осигурителни вноски и трансферите за други здравно-осигурителни вноски съответно с 
22.9 на сто за 2008 г., с 9 на сто за 2009 г. и с 7.9 на сто за 2010 г. Предвижда се 
промяна на механизма за определяне на здравно-осигурителните вноски на децата до 
18 г., което се отразява съществено върху общия размер на приходите.  

Предвидените по прогноза разходи на НЗОК  нарастват с 10.3 на сто за 2008 г. спрямо 
2007 г., с 9.4 на сто за 2009 г. спрямо 2008 г. и с 9.9 на сто за 2010 г. спрямо 2009 г. 
Размерът на разходите за здравно-осигурителни плащания, които са основна част от 
разходната част на бюджета на НЗОК, е в зависимост от достигнатия баланс между 
възможностите на консолидирания бюджет за съответната година и хода на реформата 
в здравеопазването. Предвиден е ръст от 9.4 на сто за 2008 г./1 423.9/ млн.лв./ спрямо 
Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г. /1 313.6 млн.лв./. За 2009 г. и 2010 г. този ръст е 
съответно 10.3 на сто и 10.2 на сто спрямо предходната година.  

Субсидията от републиканския бюджет за покриване на дефицита по бюджета на НЗОК 
- 167.2 млн.лв. за 2008 г., 181.0 млн.лв. за 2009 г. и 233.5 млн.лв. за 2010 г. И през трите 
години е предвидено запазване на наличност на НЗОК в БНБ в размер на 366 млн.лв. 

От датата на присъединяване на Република България към ЕС за НЗОК са налице 
задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на 
системите за социална сигурност. В прогнозата за периода 2008-2010 г. за тази цел са 
предвидени съответно 20 млн.лв. за 2008 г. и 30 и 45 млн.лв. за следващите години. 
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5. Политики в сферата на културата, младежта и спорта 
 

Култура.  
Министерството на културата е заложило следния набор от инструменти на политиките 
за периода 2008-2010 г.: 

 

 
 

 

За реализиране на правителствената политика в областта на културата Министерството 
на културата е предложило следните основни политики за периода 2008-2010 г.  

Основната цел на политиката ”Опазване на културно-историческото наследство и 
подпомагане създаването и разпространението на изкуство и на културни 
продукти и услуги” е опазване на културно-историческото наследство и неговото 
социализиране като важен елемент от културната политика за по-широк достъп на 
населението до него.  

Политика „Опазване на 
културно-историческото 
наследство и подпомагане 

създаването и 
разпространението на 
изкуство и на културни 
продукти и услуги” 

 

Основни инструменти Политики  

 

- Опазване и съхраняване на недвижимото 
културно-историческо наследство;  

- Творчески проекти в областта на музейното дело; 
подпомагане на регионални музеи; 

- Филмопроизводство: подпомагане създаване на 
игрални, документални и анимационни филми; 

- Членски внос в международни организации: Фонд 
за световно наследство на ЮНЕСКО;Европейски 
фонд „Евроимаж”, Световната организация за 
интелектуална собственост(СОИС) и др. 

- Наградни фондове на провеждани в страната 
конкурси с международно участие; 

- Награди на български културни дейци съгласно 
Закона за закрила и развитие на културата; 

- Подпомагане на регионалните библиотеки и 
подкрепа на читалищата; 

-  Творчески проекти - финансово подпомагане за: 

- създаването, и популяризирането на 
изкуството и културата, на културни прояви, 
проекти и програми за стимулиране на 
любителското изкуство; 

- създаване и разпространение на драматично и 
куклено театрално изкуство ; 

- дейността, инициативите и изявите на 
българското музикално и танцово изкуство ; 

- реализиране на творчески проекти в областта 
на книгата, издателски проекти, и др. 

 

-  Подпомагане на фестивали и чествания на 
значими културни прояви и събития; и др. 

 
Стипендии и еднократна помощ за ученици и деца  
с изявени дарби 

Политика „Популяризиране на 
културата” 

Политика  „Качествено 
образование по изкуства и 
култура” 
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Основната цел на политиката „Популяризиране на културата” е популяризирането 
на българската култура в страната и чужбина, разкриване приноса на културното 
наследство и съвременните културни явления за развитието на европейското и световно 
културно пространство. 

Основната цел на политиката  „Качествено образование по изкуства и култура” е 
осигуряване на съвременни условия за реализиране на качествен образователен процес 
по изкуство и култура. 

 

Младеж и спорт.  
С цел създаване на условия и реални възможности за осъществяване на единната 
държавна политика в областта на младежките дейности, физическото възпитание и 
спорта за периода 2008-2010 г. Държавната агенция за младежта и спорта 
предвижда реализиране на основните политики, както следва: 

Основната цел на политиката в областта на младите хора е развитие и инвестиране в 
младите хора като социален капитал на страната ни.  

Основните цели на политиката в областта на спорта за учащи и спорт за всички са 
осигуряване възможности за развитие на спорта за учащи в страната в съответствие с 
тенденциите за неговото развитие в европейските страни, утвърждаване на 
физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот на 
учащите и поддържане и подобряване на здравето и физическото развитие на нацията. 

Политиката в областта на спорта за високи постижения цели приоритетно 
осигуряване подготовката и успешното представяне на българските спортисти на 
европейски и световни първенства, на Олимпийски игри и на аналогични игри и 
първенства за спортисти с увреждания.  

Основната цел на политиката за привеждане на спортните обекти и съоръжения 
във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти е свързана с 
реконструкция и модернизация на спортните обекти и съоръжения в съответствие с 
международни нормативи и изисквания, както и създаване на условия за достъп до 
спортните обекти и съоръжения на хората с увреждания.  

Политиката в областта на Европейската координация и програмиране в областта 
на младежта и спорта има за основна цел развитие и утвърждаване на интегрирания 
подход при разработването на програми и проекти в областта на младежта и спорта, 
както и разработване и прилагане на европейските модели за програмно финансиране в 
сферата на младежките и спортните дейности. 
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Като отделна програма е изведена програма „Администрация”, която включва 
осъществяване на дейности и услуги, подпомагащи изпълнението на горепосочените 
програми по политики за постигането на стратегическите цели на Държавната агенция 
за младежта и спорта.  

Средствата за осъществяването на проектите и дейностите по посочените програми се 
предвиждат съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, Наредбата за 
условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и Стратегията за 
национална младежка политика. 

 

 

6. Политики на пазара на труда и в социалната сфера 
 

Правителството се ангажира с продължаването на активните мерки на пазара на труда, 
в т.ч. Националната програма “От социални помощи към заетост”, Националната 
програма “Асистенти на хора с увреждания”, както и прилагане на предвидените мерки 
в Закона за насърчаване на заетостта и Закона за интеграция на хората с увреждания. С 
цел повишаване на гъвкавостта на пазара на труда финансова подкрепа се предвижда 
също така за различните инициативи за използване на нови форми на заетост, 
териториална и професионална мобилност в рамките на Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 

 

 

 

 

 

Политика в областта на 
младите хора 

Политики и програми 

Програма 
„Олимпийска 
подготовка” 
 

Политика в областта на спорта за 
учащи и спорт за всички 

Програма 
„Спорт за 
учащи” 

Програма 
„Спорт за 
всички” 

Програма 
„Спорт за 
високи 
постижения” 

Програма 
„Детско-
юношески 
спорт” 

Политика в областта на спорта за 
високи постижения 

Политика за привеждане на 
спортните обекти и съоръжения във 
вид, отговарящ на съвременните 

международни стандарти 

Политика в областта на 
европейската координация и 
програмиране в областта на 

младежта и спорта 

Програма „Младите в 
действие” 
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Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е заложило следния 
набор от инструменти на политиките за периода 2008-2010 г.: 

 

 

 
1. Политика по заетостта  

Основни инструменти Политики  

- Програми и насърчителни мерки за 
квалификация и заетост съгласно Закона за 
насърчаване на заетостта; 
 
- Професионална квалификация. 

- Разработване на законодателството  в областта 
на трудовите отношения и провеждане на 
интегриран контрол за ефективното му прилагане; 
 
-Реализиране на програми и проекти за 
подобряване на условията на труд и за превенция 
на професионалните рискове; 
 
- Финансиране на програми за обучение на 
посредници и арбитри за разрешаване на 
колективин трудови спорове; и др. 
 

- Месечни, еднократни и целеви помощи,  

- Целеви средства за диагностика, лечение и 
болнична помощ на социално слаби лица, здравно-
осигурителни вноски; 

- Целеви помощи за отопление; 

- Помощи по Закона за закрила на детето; 

- Обезщетения и помощи за домакинствата; 

- Субсидии за нефинансовите предприятия; за 
организации с нестопанска цел; 

- Целеви помощи за хора с увреждания; месечни 
добавки за деца с увреждания; 

- Проекти за предоставяне на социални услуги; 
Проекти в областта на социалното подпомагане; 

- Еднократна помощи при бременност и при 
раждане на дете; 

- Месечна помощ за дете до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-год. възраст; за 
отглеждане на дете до една година; 

- Еднократна целева помощ за 
първокласници;Осигуряване на закуска и чаша 
мляко.  

- Участие на България в Годишните инициативи на 
Европейската комисия по решение на Европейския 
парламент; 
 
- Изпълнение на функциите на Националния съвет 
по равнопоставеността на жените и мъжете; 
 
- Проекти и програми за повишаване на 
информираността, обучение, предприемане и 
разработване на насърчителни мерки. 
 

 
3. Политика в областта на 
социалното подпомагане 

 

 
2. Политика в областта на 
трудовите отношения 

 
4. Политика за 

гарантиране на равни 
възможности 
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Основната цел на политиката по заетостта е повишаване на икономическата 
активност на населението чрез по-висока степен на заетост и инвестициите в човешки 
ресурси; повишаване на мобилността и адаптивността на работната сила чрез учене 
през целия живот;  насърчаване на заетостта чрез активиране на трудоспособните лица 
за включване в пазара на труда, както и осигуряване на равни възможности за 
уязвимите и рискови групи за интеграция на пазара на труда.  

Стратегическата цел на политиката в областта на трудовите отношения е 
повишаване качеството на условията на труд на работещите, усъвършенстване на 
социалния диалог и на системата за предотвратяване и ограничаване на колективните 
трудови спорове в тях.  

Политиката в областта на доходите цели повишаване равнището на доходите и 
качеството на живот. Политиката по доходите се изпълнява чрез разработване на 
методологически и методически инструменти в областта на доходите и разработване на 
социални оценки за влиянието на политиката на доходите върху социално-
икономическия профил. 

Политиката в областта на социалното подпомагане има за главна цел гарантиране 
на социалната защита на уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост 
на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите, прилагане на 
диференциран подход. В тази дейност на държавата водещи ще бъдат усилията за 
подобряване ефективността на системата на социално подпомагане, включително чрез 
засилване на контрола върху отпусканите помощи. Същевременно ще се търси 

Основни инструменти Политики  

- Изграждане на база данни относно 
демографските процеси и техните измерения; 

- Разработване на варианти за демографско 
развитие на населението; 

- Хоризонтално планиране, бюджетиране и 
актуализиране на демографската политика; 

- Извършване на периодичен мониторинг за 
изпълнението на демографската политика и на 
демографската стратегия. 

- Разработване на нормативни документи; 

- Разработване на методологически и методически 
инструменти в областта на доходите; 

- Разработване на социални оценки за влиянието 
на политиката на доходите върху социално-
икономическия профил. 

- Участие в процеса на взимане на решения на 
общностно равнище; 

- Облекчен режим на достъп за определени 
области; 

- Предоставени услуги и обезщетения от страна и 
за сметка на България на български граждани, 
движещи се в ЕС; 

- Сътрудничество с другите държави-членки по 
въпросите на социална сигурност. 

7. Политика в областта на 
трудовата миграция 

5. Политика в областта на 
демографското развитие 

 
 

6. Политика в областта на 
доходите 
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оптимизиране на координацията между системата за социално подпомагане и 
програмите за субсидирана заетост и обучение с цел социална реинтеграция на лицата, 
които получават социални помощи. 

Политиката за гарантиране на равни възможности предвижда предотвратяване на 
различните форми на дискриминация.  

Политиката в областта на демографското развитие цели забавяне темповете на 
намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план 
и осигуряване на високо качество на човешкия капитал.  

Политиката в областта на доходите е насочена към повишаване равнището на 
доходите и качеството на живот.  

Политиката в областта на трудовата миграция предвижда подпомагане на 
българските граждани – като граждани на Европейския съюз, да упражняват правото си 
на свободно движение в Общността и осигуряване свободно движение на гражданите 
на ЕС в България; ефективно управление на миграционния процес и интеграция на 
имигранти от трети страни в съответствие с общата миграционна политика на ЕС и 
Общите основни принципи за интеграция на имигрантите. 
 

 

7. Държавна администрация. 
 

За периода 2008-2010г. Министерството на държавната администрация и 
административната реформа предвижда осъществяването на следните основни 
политики: 
Основните цели на политика „Добро управление” са: улесняване на достъпа на 
гражданите и бизнеса до административни услуги и намаляване на административните 
пречки пред бизнеса при осъществяване на стопанска дейност; подобряване на 
пропускателната способност и обслужването на ГКПП с акцент върху шосейните 
граници; задоволяване на обществените нагласи и очаквания на гражданите и бизнеса 
за по-добри, качествени и леснодостъпни административни услуги; развитие на 
електронното управление; въвеждане на модерни методи на управлението в 
администрацията; намаляване на корупционната практика. 

Основните цели на политика „Управление на човешките ресурси и обучение на 
държавната администрация” са: изграждане на модерна администрация за добро 
обслужване, компетентност, професионализъм и етика; гарантиране продължаването на 
административната реформа и модернизирането на българската държавна 
администрация за обслужване на обществените интереси и подобряване престижа на 
държавната служба; въвеждане на нови програми за обучение на служителите от 
централната и териториалната администрация; въвеждане на нови политики по 
управление на човешките ресурси; набиране и подбор на кандидати за работа в 
държавната администрация. 
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Други програми, осъществявани от МДААР са:  
 други програми в МДААР (Правноинформационна система на държавната 
администрация и лицензии на МАЙКРОСОФТ)”; 

 други програми в областната администрация - Изработване на кадастрални 
планове в изпълнение на ЗСПЗЗ; Съфинансиране по проекти и договори на 
областната администрация; 

 програма „Здравеопазване” (правителствена болница „Лозенец”); 

 програма „Преводи и редакции на нормативни актове”- преводи на актове за 
осигуряване на средства за преводи на европейското законодателство; 

 програма „Специална куриерска служба” - приемане, пренасяне и доставка на 
кореспонденция, съдържаща класифицирана информация; 

 програма „Обекти с представителни и социални дейности” - резиденции и 
стопанства; 

 програма „Избори - издръжка на ЦИК и нови избори”; 

 програма „ОМП, поддържане на запаси и мощности”. 

 

 

 

 

 

Политики и програми 

Програма „Подобряване на 
административното обслужване и 
регулиране" 

Програма „ГКПП – поддържане и 
подобряване на инфраструктурата и 
системата “Единен фиш " 

Програма „Добро управление в 
администрацията " 

 

Програма „Електронно правителство " 
 

Политика „Управление на 
човешките ресурси и обучение 
на държавната администрация” 

Програма „Обучение на 
служителите в държавната 
администрация" 

Оперативна програма 
„Административен капацитет” 

 
Политика „Добро управление " 

 



 69

8. Политики в сферата на опазване на околната среда. 
 

Необходимо е стриктно прилагане на европейските и международни изисквания по 
отношение опазването на околната среда в синхрон с политиките, насочени към по-
висок растеж с цел постигане на устойчиво развитие.  Разработването и провеждането 
на националната политика по околната среда е отговорност на Министерството на 
околната среда и водите. Мисията на министерството е да съхрани природните 
богатства на България и да осигури здравословна околна среда за населението.  

Министерството на околната среда и водите предвижда следните политики и цели за 
периода 2008-2010 г.: 

В рамките на политиката в областта на управлението на водите ще се осъществяват 
проекти, свързани с изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с 
местно значение за питейно битово водоснабдяване на населението, за изграждане на 
пречиствателни станции за отпадъчни води, канализационни мрежи и др. Целта на 
политиката е постигането на интегрирано управление на водите и водните ресурси с 
оглед осигуряване с вода потребностите на населението и икономиката при 
съблюдаване на възприетите от европейската общност принципи и стандарти. 

Политиката в областта на управлението на отпадъците включва проекти за 
изграждане на нови и реконструкция на съществуващи обекти, инсталации или 
съоръжения /депа за твърди битови отпадъци/ за управление на отпадъците, 
финансиране на специализирани машини и инсталации за третиране, преработване, 
разделяне, системи за рециклиране и оползотворяване на отпадъците.  

Целите на политиката са предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното 
въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и използването 
им като ресурс за икономиката; предотвратяване или намаляване на количеството и 
опасните свойства на образуваните отпадъци; рециклиране, повторно използване и/или 
извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците, чието образуване не може да 
се предотврати; обезвреждане на отпадъците при невъзможност за тяхното 
предотвратяване, намаляване и/или оползотворяване. 

Политиката в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух обхваща 
проекти за подобряване качеството на атмосферния въздух и проекти за намаляване 
емисиите на парникови газове и замърсяването на почвите с отпадъци от горене, чрез 
подмяна използваното гориво и горивни инсталации в обществени сгради. 

Целта на политиката е до края на 2009 г. да бъде осигурено ефективното прилагане на 
европейското законодателство и достигането на нормите за опазване на чистота на 
атмосферния въздух в съответните европейски директиви (за съдържание на серен 
диоксид в атмосферния въздух съгласно Директива 1999/30/ЕС; за съдържание на 
разтворители в произвежданите препарати за нанасяне на покритие съгласно Директива 
2004/42/ЕС; за съдържание на прахови частици /първи етап/ в атмосферния въздух 
съгласно Директива 1999/30/ЕС), както и координация и контрол върху изпълнението 
на мерките по програмите за прилагане на директиви 2001/80/ЕС, 99/32/ЕС, 99/13/ЕС и 
94/63/ЕС. 

По политиката в областта на опазване на биологичното разнообразие се 
предвиждат за изпълнение проекти за опазване на биологичното разнообразие и 
проекти за намаляване и спиране на загубата на биологично разнообразие в страната, 
възстановяване или предотвратяване на неблагоприятни последствия върху видовете и 
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техните местообитания, развитие и поддържане на системата от защитени територии. 
Предвижда се и подкрепа за защита на биоразнообразието и районите по NATURA 
2000. Целите на политиката са: разширяване и укрепване на мрежата от защитени 
територии; укрепване на научната основа за опазване на биологичното разнообразие; 
създаването на националната екологична мрежа. 

Целите на политиката в областта на управлението на опасните химични вещества 
и препарати са балансиране ползите за здравето и околната среда с нуждата от 
устойчива и конкурентноспособна, иновативна европейска индустрия; защита от 
вредното въздействие на опасните химични вещества и препарати върху околната среда 
и здравето на хората чрез регламентирано управление на опасните химични вещества и 
препарати по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането на 
съществуващи и нови химични вещества и препарати, нотифицирането и оценката на 
риска на нови химични вещества, вноса и износа на опасни химични вещества и 
препарати, забраните и ограниченията за употреба и пускане на пазара на определени 
опасни химични вещества, препарати и продукти, както и предотвратяване на риска от 
големи аварии. 

В рамките на политиката в областта на информиране, участие на обществеността в 
процеса на вземане на решения и повишаване на общественото съзнание и 
култура в сферата на околната среда и устойчиво развитие ще се извършва 
информационна и образователна дейност по опазване на околната среда. Целите на 
политиката са: осигуряване на достъп до информация; участие на обществеността в 
процеса на вземане на решения за околната среда; повишаване на общественото 
съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие. 

Политиката за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването е 
свързана с проекти за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Цел на 
политиката е интегриране на екологичните изисквания в различните икономически 
сектори. 

Политика в областта на управлението на дейностите по изменение на климата. В 
рамките на тази политика ще се извършват дейности по ежегодно отчитане на 
изпълнението на мерките, залегнали във Втория Национален план за действие по 
изменение на климата; проучване на задълженията на България по изменението на 
климата за периода след 2012 г.; разработване на национален план за разпределяне на 
квоти за емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г. съгласно Директива 
2003/87/ЕС; и др. Цел на политиката е постигане на изискванията по Протокола от 
Киото и Европейското законодателство. 

Цел на политиката в областта на Националната система за мониторинг на 
околната среда и информационна обезпеченост е осигуряване на актуална 
информация за състоянието на околната среда за вземане на по-точни управленски 
решения, както и осигуряване на по-широк обществен достъп до нея. 

Политиката в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните 
недра и почвите е насочена към усъвършенстване на държавния надзор върху 
търсенето, проучването и експлоатацията на подземни богатства; привличане на 
инвестиции за търсене, проучване и добив на подземни богатства; привеждане 
управлението на отпадъците от проучването, извличането и първичната преработка на 
подземните богатства в съответствие с нормите в ЕС; и др. Целите на политиката са: 
опазване на земните недра и рационално използване на подземните богатства; 
осигуряване на геоложка информация за населението и икономиката на страната. 
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Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е заложило следните основни 
инструменти на политиките за периода 2008-2010 г.: 

 
 

 

- Средства от Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда 
/ПУДООС/”; 

- Предприсъединителни инструменти 
Изпълнителна агенция ”ИСПА” и национално 
съфинансиране; 

- Управление на средства от Управляващ орган 
на ОП “Околна среда”; 

- Целева субсидия за общините; 

- Целево финансиране от ЦРБ по Натура 2000; 

- Средства от Национален Доверителен 
екофонд - проекти за подобряване качеството 
на атмосферния въздух; за опазване на 
биологичното разнообразие; за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването; 

- Заем между Република България и 
Международната банка за възстановяване и 
развитие(ЕПСАЛ); Безвъзмездна помощ от 
Световна банка и др. 

 

 

Политика в областта на 
Националната система за 

мониторинг на околната среда и 
информационна обезпеченост 

Политика в областта на 
управлението на опасните 

химични вещества и препарати 

Политика в областта на 
опазване на биологичното 

разнообразие 

Политика в областта на 
информиране, участие на 

обществеността в процеса на 
вземане на решения и 

повишаване на общественото 
съзнание и култура в сферата на 
околната среда и устойчиво 

развитие 

Политика в областта на 
управлението на водите 

 

Политики Основни инструменти 

Политика за комплексно 
предотвратяване и контрол на 

замърсяването 

Политика в областта на 
опазване чистотата на 
атмосферния въздух 

Политика в областта на 
геологията, подземните 

богатства, опазване на земните 
недра и почвите 

Политика в областта на 
управлението на дейностите по 

изменение на климата 

Политика в областта на 
управлението на отпадъците 
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9. Политики в сферата на регионалното развитие и благоустройството 
 

Въпреки, че качеството на околната среда постепенно се подобрява, съществуват 
проблеми в населените места, включително големи градове, свързани с достъпа до 
качествена питейна вода, канализация, качеството на въздуха. За преодоляване на тези 
проблеми, както и за намаляване на вътрешнорегионалните различия в страната, 
включително между градските и селските райони, Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството осъществява дейността си в три основни политики: 

Политиката по териториално развитие и благоустрояване има за цел: 

 подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата и управление на 
водоснабдяването и канализацията;  

 предотвратяване и ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни 
процеси; 

 управление и развитие на пътната инфраструктура и осигуряване на 
необходимото ниво на транспортна достъпност и мобилност;  

 създаване и поддържане на кадастър и развитие на геодезията и картографията; 

 осигуряване и поддържане устройството на територията;  

 създаване, запазване и поддържане на благоустройствените системи в 
населените места;  

 осигуряване на административно-териториалното устройство и териториално 
управление;  

 създаване на нормативни условия за изграждане и поддържане за безопасни, 
достъпни и енергоефективни строежи и ефективно регулиране и контрол върху 
проектирането и строителството. 

 

Политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите се осъществява 
чрез планирани и програмирани интервенции за намаляване на различията в развитието 
на отделните региони в страната, като политиката съдейства за общото икономическо и 
социално развитие на страната.  

Политиката по управление на държавната собственост и жилищната политика 
цели оптимизиране на администрирането на имотите – държавна собственост чрез 
подобряване на нормативната база и подхода при управлението им; продължаване на 
процеса по организиране и осъществяване на концесионната политика и дейността по 
предоставяне на концесии; съсредоточаване на държавната политика и стратегия върху 
контрола и тяхното управление; създаване на работен механизъм за провеждане на 
политика за обновяване на многофамилни жилищни сгради. 

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е 
заложило следните основни инструменти на политиките за периода 2008-2010 г.: 
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Политика по териториално 
развитие и благоустрояване 

 

Основни инструменти Политики  

- Подготовка на проекти за изграждане на 
водоснабдителни и канализационни 
инфраструктурни обекти; 

- Изграждане на язовири и пречиствателни 
станции за питейни води; на водоснабдителни и 
канализационни системи; на пречиствателни 
станции за отпадни води (програма ФАР); 

- Интегриран воден проект - град Бургас, град Русе  

- Управление на проекти за ограничаване на 
свлачищните процеси и  ерозията на Дунавския 
бряг и абразията  на Черноморското крайбрежие; 

- Управление на проекти за корекции на реки, 
укрепване на речните корита и ландшафтно 
устройство в границите на населените места; 

- Рехабилитация и реконструкция на 
републиканската пътна мрежа по програма ФАР; 
Строителството на пътна инфраструктура по 
програма ФАР; 

- Изграждане на кадастъра и имотния регистър в Р 
България (Заемно споразумение с МБВР); 

- Управление на проекти за подобряване на 
безопасността на движението в границите на 
населените места); и др. 

- Подготовка на проекти по Оперативна програма 
"Регионално развитие" и Оперативни програми за 
териториално сътрудничество; 

- Трансгранично сътрудничество (Финансови 
меморандуми по Програма ФАР-ТГС между 
България от една страна и от друга страна: 
Гърция; Турция; Румъния; Сърбия; Черна Гора; 
Република Македония); 

- Икономическо и социално сближаване 
(Финансови меморандуми по Национална програма 
ФАР -III част; Пилотна интегрирана грантова схема 
за регионално развитие); 

- Модернизация инфраструктура на ГКПП; 

- Оперативна програма "ТГС" - вътрешни граници; 

- Многонационални програми; и др. 
 

- Изпълнение на националната програма за 
обновяване на жилищните сгради; 

- Подобряване на съществуващата и изграждане на 
нова техническа инфраструктура; 

- Изработване на кадастрални карти и регистри в 
общини с над 10% ромско население - Закон за 
кадастъра и имотния регистър и Национална 
програма за подобряване на жилищните условия 
на ромите в Република България (2005-2015 г.) 

- Изграждане на социални жилища и на обекти на 
социалната инфраструктура. 
 

Политика по управление на 
държавната собственост и 
жилищната политика 

 
Политика за балансирано и 
устойчиво развитие на 

регионите 
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10. Политики в секторите селско стопанство и горско стопанство 
 

След присъединяването на страната ни към ЕС, приоритетите в областта на 
земеделието са свързани със създаване и установяване на всички необходими условия 
за функциониране на отрасъла в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) 
на ЕС. В съответствие с това усилията на Министерство на земеделието и 
продоволствието са насочени към осигуряването на необходими условия за успешното 
прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС с всички ползи, условия и 
възможности за българските земеделски стопани.  

Ниската производителност в сектор селско стопанство се дължи на редица фактори -
амортизирано оборудване и липса на средства за инвестиции в нова техника, 
разпокъсана собственост върху земята и поляризирана структура на земеделските 
стопанства, характеризираща се с голям брой полупазарни стопанства. Същевременно 
селските райони имат по-неблагоприятни в сравнение с градските райони демографски 
характеристики и значително влошени индикатори за безработица и икономическа 
активност, като населението в селските райони в много по-голяма степен зависи от 
селското стопанство като основен източник на доходи. 

В проекта на Национален стратегически план за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г., одобрен от Министерския съвет на 28.12.2006 г., съществуващите 
проблеми в селските райони са анализирани и се идентифицират следните 
стратегически цели по пътя на тяхното преодоляване: 

 Развитие на конкурентноспособни и основани на иновации сектор селско 
стопанство, горско стопанство и хранително-преработвателен сектор; 

 Съхраняване на природните ресурси и опазване на околната среда в селските 
райони; 

 Разнообразяване на възможностите за заетост и подобряване качеството на 
живот в селските райони. 

Редица от предвидените мерки по политиките ще могат да се реализират чрез 
финансова подкрепа по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони в рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 
2007-2013 г. Селските райони на България представляват повече от 81% от общата 
територия на страната, обхващат над 82% от общата селскостопанска земя и над 83% от 
общата горска територия на страната и концентрират в себе си значителни човешки 
ресурси.  

Дейностите по прилагането на мерките за подпомагане на земеделието по линия на ЕС 
ще се финансират чрез Европейския земеделски фонд за гарантиране и Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони. Дейностите по прилагането на 
мерките в областта на рибарството ще се финансират от Европейския фонд за 
рибарството. Подпомагането на земеделските производители чрез ДФ „Земеделие”, 
респективно Разплащателната агенция,  ще се осъществява в съответствие със Закона за 
подпомагане на земеделските производители и изискванията на Европейския съюз в 
областта на земеделието.  

В тази връзка изключително важно е надеждното функциониране на Интегрираната 
система за администриране и контрол /ИСАК/ и нейния основен елемент – Системата 
за идентификация на земеделските парцели /СИЗИП/, както и поддържането на 
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регистър на земеделските стопани и производители и на база на това определяне на 
обхвата на потенциалните кандидати за подпомагане съгласно механизмите на ОСП. 

 

Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП) предвижда следните 
основни политики за изпълнение в периода 2008-2010 г.: 
Политика в областта на земеделието и селските райони. Целите на политиката са: 
изграждане на жизнени селски райони с укрепнала и разнообразна икономика, 
предлагащи добро качество на живот на селските общности; съхранени природни 
ресурси и културно-икономическо наследство; ефективни, иновационни и конкурентни 
земеделие и хранително-вкусова промишленост, които прилагат устойчиви земеделски 
практики, произвеждат качествени продукти с висока добавена стойност, използват 
пълноценно природните и човешки ресурси на селските райони и допринасят за 
увеличаване доходите на земеделските производители; многофункцонални гори в 
добро здравословно състояние, които предлагат ценни блага на обществото; защитена 
околна среда и води; безопасни земеделски продукти и разширяване на техния пазар. 

Политика в областта на рибарството и аквакултурите. Целите на политиката са 
свързани с устойчивото развитие на сектора. 

 

Политиката в областта на горското и ловно стопанство се изпълнява от 
новосъздадената Държавна агенция по горите. Целите на политиката са: 

 професионално управление, въз основа на постиженията на силно развита наука, 
в стабилен горски сектор, с широка обществена подкрепа, при взаимно зачитане 
и интегриране на интересите на всички заинтересовани страни;  

 съхраняване и обогатяване на българските гори и дивеча като национално 
богатство и поддържане и увеличаване на техните екологични, икономически и 
социални функции. 

 

За периода 2008-2010 г. се предвижда да бъдат изпълнявани следните програми със 
съответните оперативни цели:  
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Програма 1 „Земеделски земи” Устойчиво използване на поземлените ресурси 

Оперативна цел Програми 

Опазване на природните ресурси в селските 
райони 

Програма 2 „Природни ресурси в 
селските райони” 

Програма 4 „Фитосанитарен 
контрол и растителна защита” 

 
 
Развитие на ефективен растениевъден сектор  
(за програми 3, 4 и 5) 

Стабилизиране на пазарите на земеделски 
продукти и повишаване на доходите на 
производителите 

Осигуряване н качествена информация за 
състоянието на отрасъла 

 
Развитие на ефективен животновъден сектор  
(за програми 6 и 7) 
 

 
 
Повишаване на ролята на научните изследвания и 
подготовката на кадри за обезпечаване развитието 
на отрасъла  
(за програми 10, 11 и 12) 

Осигуряване ползването на безопасна и 
екологосъобразна земеделска техника 

Програма 5 „Хидромелиорации” 
 

Програма 11 „Съвети и 
консултации” 

Програма 12 „Образование” 

Ефективен контрол върху качеството на 
земеделски и преработени продукти 

Ефективен контрол върху безопасността на 
храните от животински произход и фуражите 

Разширяване на структурата на икономиката и 
подобряване на инфраструктурата и услугите в 
селските райони 

Опазване на рибния ресурс, развитие на 
аквакултурата, стопанския и любителския риболов 

Дейности, подпомагащи изпълнението на всички 
останали програми  

Програма 3 „Растениевъдство” 
 

Програма 6 „Здравеопазване на 
животните” 

Програма 7 „Животновъдство” 
 

Програма 8 „Организация на 
пазарите” 

Програма 9 „Агростатистика  
анализи и прогнози” 

Програма 10 „Научни 
изследвания” 

Програма 13 „Земеделска 
техника” 

Програма 14 „Качество на 
храните” 

Програма 15 „Безопасност на 
храните и фуражите” 

Програма 16 „Подобряване на 
живота в селските райони” 

Програма 17 „Рибарство и 
аквакултури” 

Програма „Администрация” 
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11. Политики в сферата на икономиката и енергетиката 
 

Министерството на икономиката и енергетиката /МИЕ/ осъществява дейността си в 
областта на политика за макроикономическа стабилност и конкурентноспособност. 

Целите на политиката са свързани с подобряване на конкурентноспособността на 
икономиката, с оглед на постигането на траен икономически растеж и преодоляване на 
социално-икономическите диспропорции с държавите-членки на ЕС, в това число и 
чрез ефективно усвояване на средствата от европейските фондове, осигуряване на 
сигурност и непрекъснатост на енергийните доставки на приемливи за обществото цени 
и изпълнение на приетите от страната цели за намаляване на факторите, влияещи 
негативно върху околната среда и климатичните промени.  

Стратегическите цели на политиката за макроикономическа стабилност и 
конкурентноспособност са „Устойчиво развитие и конкурентноспособност” и 
„Сигурност и конкурентноспособност на енергийните доставки”. 

1. Програмите за постигане на стратегическа цел „Устойчиво развитие и 
конкурентноспособност” са, както следва:  

 програма „Насърчаване на предприемачеството”,  

 програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”,  

 програма „Насърчаване на инвестициите”,  

 програма „Насърчаване на иновациите”,  

 програма „Развитие на експортния потенциал, участие в единния европейски 
пазар и достъп до други пазари” и  

 програма „Устойчиво развитие на туризма”. 

Конкурентоспособната икономика изисква наличието на жизнеспособни фирми, които 
умеят да дефинират и прилагат ефективни бизнес стратегии, гарантиращи им успешно 
функциониране в конкурентна среда. Иновационната политика на фирмено равнище е 
затруднена от липсата на финансови инструменти, поради считаните за рискови 
инвестиции за стартиране и развиване на иновационна дейност. В тази връзка ще 
продължи финансирането от държавния бюджет на дейността на Националния 
иновационен фонд. Този фонд има за цел да стимулира предприемачите да инвестират 
в научно-изследователски дейности и дейности за развитие на вече създадени продукти 
или технологии в собствените си предприятия. Подкрепа за иновативните предприятия 
ще бъде предоставена и от Европейския фонд за регионално развитие по линия на ОП 
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”. 

2. Програмите за постигане на стратегическа цел „Сигурност и 
конкурентноспособност на енергийните доставки” са, както следва:  

 програма „Надеждност и сигурност на енергийните доставки”,  

 програма „Ефективно функциониране на енергийната инфраструктура”,  

 програма „Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси”.  

Предвиждат се активни действия за осигуряване на средства и от Структурните 
фондове на ЕС за съфинансиране на проекти в областта на енергийната ефективност (в 
рамките на Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на 
българската икономика”). 



 78

Основните административни разходи на Министерство на икономиката и енергетиката 
за изпълнение на държавната политика в областта на икономиката и енергетиката са 
отнесени към административна програма. 

Правителството ще продължи усилията в посока постепенна либерализация на 
електроенергийния пазар, като елемент от пълното му интегриране към 
електроенергийния пазар на ЕС, както и завършване на трансграничните проекти с цел 
развитие на регионалната енергийна инфраструктура. 

 

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) предвижда следните 
основни инструменти за периода 2008-2010 г.: 

 

 
„Устойчиво развитие и 
конкурентноспособност”  

Основни инструменти Стратегически цели 

- Национален иновационен фонд  (Мярка І от 
Националната иновационна стратегия); 

- Оптимизиране на системата наука-технологии-
иновации – Мярка ІV. Национална иновационна 
стратегия и Национална стратегия за насърчаване 
на малките и средните предприятия (2007-2013г.); 

- Подпомагане на малките и средните предприятия 
при извършване на енергийни одити  (чл. 17 от 
Закона за енергийната ефективност и Национална 
дългосрочна програма за енергийна ефективност 
2005-2015 г.); 

- „Подкрепа и развитие на бизнеса” – създаване на 
конкурентноспособни стартиращи фирми 
(подписан Меморандум между МИЕ и ПРООН); 

- Предоставяне на финансова помощ на 
сдруженията на потребителите (Закон за защита 
на потребителите); 

- Финансови мерки за насърчаване на 
инвестициите (Закон за насърчаване на 
инвестициите); 

- Инструменти по ФАР; 

- Инструменти по Оперативна програма  „Развитие 
на конкурентноспособността на българската 
икономика”; и др. 

- Субсидии и капиталови трансфери за дейностите 
по РАО и ИЕЯС (Фонд „Радиоактивни отпадъци” и 
Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения”);  

- Програми за техническа ликвидация и 
консервация на обекти от миннодобивния отрасъл 
и за саниране на околната среда за въгледобиви, 
рудодобиви и уранодобивни търговски дружества; 

- фонд “Енергийна ефективност,  

- Енергийни обследвания на сгради  (Стратегия за 
финансиране на изолацията на сгради за 
повишаване на енергийната ефективност); 

- Инструменти по Оперативна програма „Развитие 
на конкурентноспособността на българската 
икономика”; и др. 

 
„Сигурност и 

конкурентноспособност на 
енергийните доставки” 
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12. Политики в секторите транспорт и информационни технологии и 
съобщения 
 

Поради ниското ниво на капиталовите разходи за повече от десетилетие пътната, 
железопътната, летищната и пристанищната инфраструктура на страната изостават от 
международните стандарти. В условията на нарастващи изисквания за ефективни и 
качествени транспортни услуги и ограничени възможности за бюджетно финансиране 
се търсят подходящите опции за финансиране на инфраструктурни проекти. Публично-
частното партньорство и фондовете на ЕС предоставят възможности за финансиране на 
значителните инвестиции, необходими за поддържане и модернизиране на 
съществуващата инфраструктура и за доизграждане на липсващата такава.  

В областта на транспорта Министерството на транспорта осъществява дейността си в 
три основни политики: 

Политиката „Модернизиране на транспортната инфраструктура" цели развитие на 
базисната транспортна инфраструктура; интегриране на българската транспортна 
система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона; 
повишаване на икономическата ефективност; повишаване на конкурентноспособността 
на българската транспортна система. 

Политиката „Подобряване организацията и управлението на транспорта” е цели 
осигуряване на транспортни услуги на населението на достъпни цени; подобряване на 
условията за лоялна конкуренция между и в различните видове транспорт; устойчив 
ръст на вътрешните и международните превози; повишаване на енергийната 
ефективност на транспортния сектор. 

Политика „Безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта” има за 
основна цел постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност; висока 
надеждност на експлоатацията; намаляване на негативното влияние на транспортната 
дейност върху околната среда; намаляване броя и щетите от произшествията; постигане 
на високо ниво на професионална компетентност. 
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Министерството на транспорта (МТ) е заложило следните основни инструменти 
на политиките за периода 2008-2010 г.: 
 

 

 
Политика „Модернизиране на 
транспортна инфраструктура" 

 

Основни инструменти Политики  

Дейности по Финансов меморандум ИСПА: 

Изграждане на жп линия за 160 км/час Пловдив – 
Свиленград; 

Строителство за "Изграждане на нов комбиниран 
мост на р. Дунав при Видин - Калафат"; 

Техническа помощ за укрепване на 
административния капацитет на транспортния 
сектор в България; за модернизация на 
Трансевропейската железопътна транспортна 
мрежа в България; 

“Реконструкция, развитие и разширение на Летище 
София”: Лот Б1 – “Изграждане на нов пътнически 
терминал и прилежаща инфраструктура”; и др. 

Други дейности: 

Ремонт на железния път и съоръженията за 
поддържане на достигнатите скорости; 

Преустройство на възлови жп гари в съответствие с 
европейските изисквания; подновяване и 
електрификация на жп линии; 

Разширение на Пристанище Бургас - съгласно 
проекта финансиран със средства от JBIC – Банка 
за международно сътрудничество, Япония; 

“Реконструкция, развитие и разширение на Летище 
София”: Лот Б2 – “Изграждане на нова пистова 
система” (Споразумение за заем с КФАИР); и др. 
 

Финансиране на публични задачи на Държавно 
предприятие "Транспортно строителство и 
възстановяване" и Държавно предприятие 
„Съобщително строителство и възстановяване”. 
 

- Компенсации за безплатни и по намалени цени 
пътувания; 

- Субсидии за покриване загубите от превозите на 
пътници по нерентабилни автобусни линии във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в 
планински и други райони.  Субсидии и 
компенсации за "БДЖ" EАД при възлагане на 
задължителни обществени превозни услуги; 

- Субсидии за Национална компания "Железопътна 
инфраструктура" (НК „ЖИ”) - съгласно 
дългосрочен договор сключен между министъра на 
финансите и министъра на транспорта и 
генералния директор, представляващ компанията с 
цел: 

- доставка на материали; 

- ремонт и внедряване на нови системи и 
технологии в енергийните съоръжения и в 
телекомуникационните съоръжения за 
осигуряване на безопасността на жп транспорта. 

 
Политика „Подобряване 

организацията и управлението 
на транспорта” 

 
Политика „Безопасност, 

сигурност и екологосъобразност 
в транспорта” 
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Железопътна инфраструкутра. Инвестиционната програма на НК “Железопътна 
инфраструктура” (ЖИ) предвижда за периода на тригодишната прогноза да започне 
изпълнението на проекти за развитие на железопътната инфраструктура по основните 
национални и Трансевропейски оси и достигане на параметри на мрежата, сравними с 
тези на Европейските железопътни администрации. Разчетите за капиталовите 
трансфери за периода 2008 - 2010 г. са прогнозирани въз основа на данни от 
инвестиционна програма на Компанията, разработена по източници за финансиране, 
включително и от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, външни безвъзмездни 
помощи по програмите ИСПА и ФАР и финансиране от капиталов трансфер.  

Таблица № 11: Капиталови трансфери за транспорта (2007-2010 г.) 

 
Капиталови трансфери 

(млн.лв.) 
ЗДБ 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Общо, в т.ч.: 82.2 95.0 90.0 92.0 
  НК „Железопътна инфраструктура” 75.2 88.0 90.0 92.0 
  Летище „София” 7.0 7.0 0.0 0.0 

 
Летищна инфраструктура. Капиталови трансфери са предвидени за изграждане на 
обект “Реконструкция, развитие и разширение на Летище-София”. Обектът включва 
терминал за пътници и товари и нова пистова система. Финансирането се осъществява 
с кредити от ЕИБ и Кувейтския фонд за арабско икономическо сътрудничество, 
външни безвъзмездни помощи, средства на ДП “Ръководство на въздушното 
движение”. Със средствата от бюджета предоставяни под формата на капиталови 
трансфери се финансира основно пистовата система, разходите, свързани със 
закупуването на земя за нуждите на обекта и част от строителния надзор за терминала 
за пътници и товари.  

 

Информационни технологии и съобщения. 
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения осъществява 
дейността си в следните основни политики: 

Политика „Развитие на електронните съобщения”. Целите на политиката са 
свързани с развитие на електронните съобщения чрез насърчаване навлизането на нови 
участници на пазара и създаване предпоставки за лоялна конкуренция; развитие на 
модерна електронна съобщителна инфраструктура; ефективно използване на 
ограничените ресурси, осигуряване на достъп на населението до широк спектър от 
съвременни, ефективни и качествени електронни съобщителни услуги на достъпни 
цени, както и за преодоляване на изоставането в развитието на електронната 
съобщителна инфраструктура в пограничните и слабо населени райони. 

Политика „Ефективни, сигурни и достъпни услуги на информационното 
общество”. Целите на политиката са свързани с изграждане на икономика на знанието 
чрез осигуряване на равнопоставен достъп до съвременни, ефективни и качествени 
услуги на информационното общество и стимулиране разработването на нови услуги и 
приложения като основни движещи сили за устойчив икономически растеж, за 
осигуряване на повече и по-добри работни места, както и за подобряване на социалния 
статус на населението. 
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Политика „Устойчиво развитие на пощенския сектор”. Целите на политиката са 
развитие и регулиране на пощенските услуги, на пощенския пазар и на пощенската 
инфраструктура, както и разработване и изпълнение на годишните тематични планове 
за издаване на български пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски 
печати. 

Политика в областта на създаване на национална инфраструктура и надеждни 
комуникации.  
В процес на междуведомствено съгласуване е Национална програма за ускорено 
развитие на информационното общество - Предприятия, осъществяващи он-лайн 
търговия; Безжичен достъп до Интернет в сградите на университетите; Национално 
специализирано звено за информационна сигурност и за бързо реагиране при 
компютърни инциденти. 

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения е заложила 
следните основни инструменти на политиките за периода 2008-2010 г.: 
 

 
 
 

 
Политика в областта на 

развитието на електронните 
съобщения 

 

Основни инструменти Политики  

- Национална рамка за оперативна съвместимост - 
брой специалисти, обучени и сертифицирани по 
мрежова и информационна сигурност;  

- Закон за електронното управление (преди 2-ро 
четене през ПК) – Използване на електронен 
подпис от предприятията;  Центрове за 
компетентност в областта на информационна 
сигурност и в областта на оперативната 
съвместимост; 

- Закон за електронните съобщения (минал 2-ро 
четене ПГ) - Разработка и поддръжка на регистри 
на стандартите;  

Национална стратегическа референтна рамка - 
хоризонтални ИКТ мерки по ОП - Изграждане на 
съвременна, сигурна и широко достъпна ИКТ 
инфраструктура; насърчаване разпространението 
на новите технологии и услуги; и др. 

- Закон за далекосъобщенията - Изграждане на 
SDH преносна система („Източен ринг”) и 
системата за управление на цифрова мрежа Е1; 
 
- Автономност и надеждност на комуникациите за 
нуждите на  държавното управление. 
 

 
Политика  „Създаване на 

национална инфраструктура и 
надеждни комуникации” 

 

- развитие на икономически стабилен и ефективен 
пощенски сектор;  

- устойчиво развитие на пощенските услуги  и 
тяхното постепенно и контролирано 
либерализиране, както и за навлизане на 
съвременни пощенски услуги. 

 
Политика  в областта на 
устойчиво развитие на 
пощенския сектор  

 

 
Политика в областта на 

развитието на 
информационното общество 
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13. Финансово подпомагане на реалния сектор 
 

В периода 2008-2010 г. се очаква финализиране на приватизационния процес и 
либерализиране на монополните пазари, което естествено ще поддържа и развива 
положителната тенденция за повишаване конкурентноспособността на местните 
предприятия, постигане на висок темп на икономически растеж при запазване на 
макроикономическата  стабилност и увеличаване потенциала и възможностите на 
икономиката да реагира адекватно на външните  влияния и шокове. 

В изпълнение на законовите разпоредби, свързани с държавните помощи и държавното 
финансово подпомагане за периода 2008-2010 г. не отпада необходимостта от 
предоставяне на бюджетни средства под формата на субсидии за нефинансовите 
предприятия от реалния сектор. Носители на големи по обем задължения и съответно 
вземания са предприятия от енергийния и транспортен сектор, свързани с 
предоставянето на задължителни обществени услуги от общ икономически интерес - 
топлоснабдяване, газоснабдяване, железопътни транспортни услуги и други.  

Субсидии за нефинансови предприятия. 
Взаимоотношенията между държавния бюджет и нефинансовите предприятия са 
изградени на принципи и механизъм, които съдействат за повишаване отговорността на 
ползвателите, тъй като средствата се предоставят за конкретни стратегии, програми и 
проекти с измерими показатели, лимити, крайни резултати и други, с които се създават 
условия за пълен контрол по използването на бюджетните средства. Продължава 
положителната тенденция за относително намаляване на субсидиите към БВП в полза 
на инвестиционните разходи, което съдейства за постигане на устойчив реален 
икономически растеж. 

Държавното подпомагане на обществените пътнически превозни услуги по 
железопътния и автомобилния транспорт, се извършва посредством ежегодно 
предоставяне на средства за субсидии за текуща дейност за нефинансови предприятия. 

Таблица № 12: Субсидии за текуща дейност за нефинансови предприятия 

 
Субсидии за текуща дейност 

(млн.лв.) 
ЗДБ  

2007 г. 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Общо 132.3 171.5 181.0 190.0

1. За системата на железопътния 
транспорт - общо, в т.ч.: 

114.0 152.0 160.0 168.0

- за Национална компания „Железопътна 
инфраструктура” 

25.0 32.0 35.0 38.0

- за „Български държавни железници” 
ЕАД 

89.0 120.0 125.0 130.0

2. Автотранспорт – общо, в т.ч.: 17.3 19.5 21.0 22.0
- за страната по общини (без СО) 11.0 12.5 13.5 14.0
- за Столична община 6.3 7.0 7.5 8.0
3. „Български пощи” ЕАД 1.0 0.0 0.0 0.0
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Предвидените за прогнозния период субсидии за системата на железопътния 
транспорт са предназначени за Национална компания „Железопътна инфраструктура” 
и лицензирания превозвач „Български държавни железници” ЕАД. Потребността от 
предоставянето на тези средства е обусловена от финансовото състояние на двете 
предприятия, и е обвързана с изпълнението на ангажимента на държавата по 
сключените с тях дългосрочни договори за финансиране задължителните обществени 
пътнически превозни услуги, извършвани от ”БДЖ” ЕАД и за изграждане, поддръжка, 
развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура – задължение на  НК”ЖИ”.  

Средствата за 2008 г. за субсидиране на обществения автомобилен транспорт, са в 
размер на 19.5 млн.лв., в т.ч. за Столична община - 7.0 млн.лв. и за регионалните 
(вътрешноградски и междуселищни) пътнически превози в страната – 12.5 млн.лв. За 
следващите две години от прогнозния период субсидиите за пътнически превози, 
предназначени за автомобилния транспорт в страната са 21 млн.лв. и 22 млн.лв. 
Средствата са предназначени за покриване на загуби от икономически неизгодни 
пътнически превози с обществения транспорт, които не биха били изпълнени при 
работа на пазарен принцип.  

За периода 2008-2010 г. се предвижда да отпаднат субсидиите за „Български пощи” 
ЕАД, тъй като не се очаква дефицит от извършване на универсалната пощенска услуга 
чрез пощенската мрежа на основния пощенски оператор на територията на страната.  

Общодържавни разходи. 
При разработване на тригодишната бюджетна прогноза за 2008 – 2010 г. се предвиждат 
средства за осигуряване транспортни разходи за хляб с цел уеднаквяване цените на 
хляба, хлебните изделия  и основните хранителни стоки в малките и планински селища 
с тези в останалите населени места за да се стимулират кооперациите и останалите 
субекти да продължат снабдяването на населението.  

Таблица № 13: Общодържавни разходи 

 
Общодържавни разходи 

(млн.лв.) 
ЗДБ  

2007 г. 
 

2008 г. 
 

2009 г. 
 

2010 г. 
Общо 83.0 97.7 104.0 110.2
1. Транспортни разходи за хляб 3.5 3.7 4.0 4.2
2. Компенсиране стойността на безплатни 
пътувания 

79.5 94.0 100.0 106.0

2.1. Ж.п. транспорт – „БДЖ” ЕАД 17.0 21.0 23.0 25.0
2.2. Автотранспорт – общо /по общини в 
страната/, в т.ч.: 

62.5 73.0 77.0 81.0

- преференциални пътувания по общини 47.5 55.0 58.0 61.0
в т.ч. за служители по чл. 209 от 

Закона за МВР 
10.0 15.0 16.0 17.0

- безплатен превоз на ученици до 16 г.  15.0 18.0 19.0 20.0

 

Предвидените за 2008 г. средства за компенсиране стойността на безплатните и по 
намалени цени пътувания /в ж.п. и автомобилния транспорт/ са в размер на 94 
млн.лв., което представлява ръст от 18.2 на сто спрямо разчета за 2007 г. По-високият 
ръст на средствата за компенсиране преференциалните пътувания с ж.п.транспорта е в 
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резултат на увеличения обем на пътуванията на категории пътници със сравнително 
ограничени финансови възможности, предимно възрастни граждани и учащи се, които 
ползват ценови облекчения.  Тенденция на нарастване на средствата за компенсиране 
на преференциалните пътувания по видове транспорт и категории пътници, характерна 
за 2008 г., се запазва и за следващите прогнозни години, като те достигат през 2009 г.-
100.0 млн.лв., а през 2010 г.- 106.0 млн.лв. 

Финансиране на преструктурирането на отраслите рудодобив, уранодобив и 
въгледобив и на проекти за отстраняване на минали екологични щети. 
През прогнозния период 2008-2010 г. ще продължи изпълнението на обектите и 
мероприятията по преструктуриране на въгледобива, рудодобива и уранодобива и 
отстраняване на последствията върху околната среда от провежданата през предходни 
години добивна дейност. Ежегодно за тези мероприятия се предвиждат да бъдат 
отпускани средства в размер на 21 млн.лв. Редът и условията за изпълнението на 
обектите и мероприятията в тази насока са регламентирани със съответни 
Постановления на Министерския съвет, приети в периода от 1992 до 2000 г., чието 
действие се предвижда да продължи до окончателното завършване на ликвидационните 
мероприятия и отстраняване на последствията върху околната среда. 

Таблица № 14: Финансиране на дейностите в отраслите уранодобив, рудодобив и 
въгледобив и на проекти за отстраняване на минали екологични щети 

 
 

 (млн.лв.) 
ЗДБ  

2007 г. 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Финансиране на проекти за 
отстраняване на минали екологични 
щети - капиталови разходи 

 
22.0

 
20.0

 
20.0 20.0

Финансиране на ликвидационни 
мероприятия в отраслите (общо): 

 
21.0

 
21.0

 
21.0 21.0

  Рудодобив и уранодобив 12.1 10.0 10.0 10.0
  Въгледобив 8.9 11.0 11.0 11.0

 

През периода 2008-2010 г. ще продължи изпълнението и на Програми за отстраняване 
на минали екологични щети от дейността на приватизирани предприятия.10 За тяхното 
финансиране ще бъдат необходими около 60 млн.лв., като ежегодно ще бъдат 
отпускани средства в размер на 20 млн.лв. за разплащане на обектите. В момента в 
процес на изпълнение са 16 такива програми въз основа на сключени изпълнителни 
споразумения с купувачите на приватизираните предприятия или с други изпълнители, 
избрани според изискванията на Закона за обществените поръчки. Предстои да започне 
изпълнението и на нови програми, в зависимост от проектната готовност за отделните 
обекти, включени в тях.  

                                                 
10 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 до момента на приватизацията носи държавата, при условия и по ред, определени с акт на 
Министерския съвет.  
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Концесионна дейност. Планираните разходи за концесионна дейност11 за периода на 
бюджетната прогноза са както следва: за 2008 г. – 6.4 млн.лв., за 2009 г. – 6.7 млн.лв. и 
за 2010 г. – 7.0 млн.лв. Разходите са прогнозирани на база очаквани нови концесии и 
изготвянето на концесионни анализи, в съответствие с изискванията на новия Закон за 
концесиите, както и за осъществяване на контрол по изпълнението на вече сключените 
концесионни договори от съответните министерства – концеденти. Предвидени са и 
разходи за поддържането и усъвършенстването на вече действащия Национален 
концесионен регистър с оглед привеждането му в съответствие с изискванията на 
Европейската комисия за електронно възлагане на обществените поръчки и концесиите. 

Фонд за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация 
/ФПРП/. По предложение на Агенцията за приватизация и Агенцията за 
следприватизационен контрол се планират разходи по осъществяване на 
приватизационния процес за периода 2008-2010 г., като за 2008 г. те са в размер на 14.5 
млн.лв., а за 2009 г. и 2010 г. се планира да бъдат извършени единствено разходи за 
Агенцията за следприватизационен контрол (АСПК), съответно 2009 г. – 11.35 млн.лв. 
и 2010 г. – 0.18 млн.лв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите, 15 на сто от приходите от концесии постъпват по бюджета на 
Министерство на финансите и са предвидени за покриване на разходите по концесиите. 
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V. ДЪЛГ И ФИНАНСИРАНЕ 
 

1. Държавен и държавногарантиран дълг 
 

В края на 2006 г. номиналният размер на държавния и държавногарантирания дълг 
възлиза на обща стойност 12 119.9 млн. лв., в това число външен дълг - 9 164.1 млн. лв. 
и вътрешен дълг – 2 955.8 млн. лв. В номинално изражение държавният дълг е 11 041.9 
млн. лв., а в процентно съотношението към БВП за същия период възлиза на 24.7%. В 
сравнение с края на 2005 г. държавният и държавногарантиран дълг е намалял в 
абсолютна стойност с 1 266.7 млн. лв., а като относителна стойност спрямо БВП с 6.6 
процентни пункта.  

Графика №8: Държавен и държавногарантиран дълг за периода 2000-2007 г.  
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През 2006 г. са извършени няколко операции по предсрочно погасяване на външен 
държавен дълг, по-важните операции от които са предплащането на пет заема от 
Световна банка на обща стойност от 367.63 млн. лв., шест транша по двегодишно 
стенд-бай споразумение с МВФ в размер на 296.20 млн. лв., както и изцяло бе погасен 
дълг към правителството на Испания в размер на 10.1 млн.лв. и дълга към 
Американската корпорация за стокови кредити  в размер на 11.1 млн.лв. Тези операции 
доведоха основно до промени в индикативните параметри на външния дълг, който дълг 
спрямо БВП в края на 2006 г. достигна до 18.7%, което представлява намаление от 6.0 
процентни пункта в сравнение с 2005 г. (24.6%).  

Наблюдава се подобрение и във валутната структура на външния дълг. Делът на дълга в 
щатски долари спадна с 3.8 процентни пункта до 25.7% в края на м. декември 2006 г., 
като редукцията на доларовия компонент основно е за сметка на увеличението на 
задълженията в евро, респ. от 55.7% до 63.1% в рамките на същия период. Лихвената 
структура също е обект на положителни промени през 2006 г. – относителния дял на 
дълга с плаващи лихви в общия размер на дълга намалява до 39.1%, в сравнение с 
45.6%  в края на 2005 г.  

В края на 2007 г. размерът на вътрешния дълг се очаква да достигне около 3.2 млрд. лв., 
а на външния – 8.6 млрд.лв. Прогнозният размер на плащанията по външния дълг през 
2007 г. на консолидирана база е около 1.4 млрд. лв., а по вътрешния дълг плащанията се 
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предвижда да възлизат на стойност около 1.08 млрд.лв. /вкл. плащанията към БНБ/. 
През следващите три години плащанията по държавния дълг по консолидирания 
бюджет ще бъдат в диапазона от 1 700 млн. лв. през 2008 г. до 2 000.0 млн.лв. през 2010 
г. Най-силно влияние върху тези параметри ще окажат нивата на международните 
лихвени проценти, както и курса на щатския долар спрямо основните валути.  

Разходите за лихви по държавния дълг през следващите три години се очаква да не 
надминават размера от последните няколко години. Спрямо БВП нивото им няма да 
превишава 1.2 %. Последователната политика при управлението на държавния дълг 
доведе от една страна до неговото номинално намаление, и от друга - до намаление на 
разходите по неговото обслужване. Отчитайки структурата на дълга обаче, следва да се 
има предвид тяхната чувствителност към промяна в нивата на международните 
лихвени проценти и в съотношението долар/евро. Влиянието на тези промени върху 
бюджетните разходи ще бъде значително по-ниско, отколкото през последния 
тригодишен период, поради съществено подобрените параметри на дълга, но същите 
следва да продължат да бъдат отчитани. 

 

2. Финансиране 
 

През периода 2008-2010 г. новото заемане ще се осъществява в съответсвие с 
провежданата фискална политика, при отчитане текущото състояние и прогнозното 
развитие на редица ключови фактори, като дефицита по текущата сметка на платежния 
баланс, тенденциите на нарастване на брутния външен дълг на страната, текущото 
изпълнение на бюджета и формирането на бюджетното салдо, нивото на фискалната 
резервна сметка, местната и международна пазарна конюнктура.  

В очакваната макросреда и предвижданата бюджетна политика дълговото финансиране 
ще бъде насочено основно към осигуряване на източници за покриване на дължимите 
плащания по дълга и за поддържане на адекватно ниво на фискалния резерв. Външни 
заемания ще бъдат реализирани основно за подкрепа на значими публични проекти, 
като бъде използвана експертизата на международните финансови институции. 
Положителната оценка за кредитоспособността на страната, присъединяването към ЕС 
и съпровождащата този процес конвергенция на местния дългов пазар към европейския 
такъв, също предопределят промяна както в ценовите равнища при ново заемане, така и 
при използването на различни дългови инструменти, след анализ на възможните 
източници за финансиране. 

На вътрешния пазар ще продължат усилията за развитие на вторичния пазар, 
посредством поддържане на положителна нетна емисия на държавни ценни книжа. 
Размерът на емисиите, както и техните характеристики, ще се определя в зависимост от 
пазарната конюнктура и от изискванията, които налага присъединяването на страната 
към Европейския съюз. В тази посока ще продължи емитирането на ДЦК на вътрешния 
пазар по основните матуритетни сегменти, описващи бенчмарк кривата на доходността 
и в обеми, способстващи за тяхната ликвидност, като през периода 2008-2010 г. се 
планира брутната номинална стойност на новите емисии ДЦК да бъде в порядъка 700-
950 млн.лв. 
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Заключение 
През последните години България постигна значителен прогрес от гледна точка на 
подобряване на макроикономическите индикатори, постигане на устойчива среда за 
ускорен икономически растеж и строга фискална дисциплина в публичните финанси. 

През целия програмен период 2008-2010 г. ще бъде провеждана строга фискална 
политика, изразяваща се в поддържането на положително бюджетно салдо с цел 
ограничаване на нарастването на вътрешното търсене и нарастването на дефицита по 
текущата сметка на платежния баланс. По този начин ще се гарантира поддържането на 
средносрочна фискална стабилност и запазването на устойчиви макроикономически 
параметри. Режимът на паричен съвет ще бъде запазен до влизането на страната в евро-
зоната при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс на българския лев.  

В средносрочен план ще продължи доброто развитие на българската икономика и се 
очаква засилване на икономическия растеж, който в края на периода да достигне ниво 
от близо 7 % през 2010 г. Застаряващото население ще действа като спирачка пред 
потенциалния ръст на икономиката като цяло и на заетостта в частност, водейки до 
силен натиск върху публичните разходи в средносрочен и в дългосрочен период. 

Правителствената политика на пазара на труда ще бъде съсредоточена в стимулиране 
на заетостта, както и в програми за преквалификация на работната сила с цел 
увеличаване гъвкавостта на трудовия пазар. Целта в средносрочен план е повишаване 
икономическата активност на населението и трайно и устойчиво задържане на процента 
на безработица под 10 %. Политиката по доходите за периода 2008-2010 г. е 
разработена при база 10 процентно увеличение на средната заплата в бюджетната сфера 
от 1 юли 2007 г. и индексация от средата на всяка следваща година с до 10 %. 
Осъвременяването на пенсиите се предвижда да става от 1 юли на съответната година, 
като през тригодишния период ще продължи да се прилага швейцарското правило.  

Основните аспекти на данъчната политика по отношение на косвеното облагане са 
запазване ставката на ДДС на сегашното ниво и продължаващо хармонизиране на 
акцизните ставки с европейските. По отношение на преките данъци се предвижда 
запазване настоящия размер от 10 % на данъчната ставка по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. По отношение политиката на облагане доходите на физическите 
лица за 2008 г. се прави значителна промяна в начина на облагане: въвежда се единна 
данъчна ставка от 10% за всички доходи, с изключение на доходите от стопанска 
дейност на еднолични търговци, където ставката е 15 %, като се премахва необлагаемия 
минимум. 

Значителни възможности за развитието на България в периода 2008-2010 г. предоставят 
фондовете на ЕС, които при разумно насочване и използване могат да окажат 
положителен ефект върху икономическия растеж в дългосрочен план. Средствата от ЕС 
трябва да са комбинирани с националните инвестиции и инвестициите от 
международни финансови институции, подкрепени от ускоряване на реформите в 
отделни сектори и активни усилия за подобряване на административния и 
институционален капацитет на национално и местно ниво. 

Усвояването на средства от европейските фондове в периода 2008-2010 г. също така 
налага осигуряване на национално съфинансиране, част от което ще бъде осигурено 
чрез държавни и държавно гарантирани заеми. 

ПОДПИС: 

/ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ/ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА 
 

Приложение №1: Консолидирана фискална рамка за периода 2007-2010 г. 

Приложение №2: Основни допускания за периода 2007-2010 г. 
 

 

 
 

 
 

 



Приложение № 1, към Доклада по Тригодишната бюджетна прогноза за периода 2008-2010 г.

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2007-2010 Г.

2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА РАМКА национал. пред- национал. пред- национал. пред- национал. пред-

бюджет присъед. ЕС ОБЩО бюджет присъед. ЕС ОБЩО бюджет присъед. ЕС ОБЩО бюджет присъед. ЕС ОБЩО
Програма Прогноза Прогноза Прогноза

млн. лв.
Общо приходи 20 373.1 526.1 478.4 21 377.6 25 340.2 680.9 1 171.2 27 192.3 27 407.1 633.7 2 206.0 30 246.8 30 080.3 563.4 2 721.6 33 365.3
 Данъчни приходи 17 550.0 17 550.0 22 098.9 22 098.9 24 023.3 24 023.3 26 460.6 26 460.6
  Преки данъци 7 423.8 7 423.8 9 251.3 9 251.3 10 027.5 10 027.5 11 080.4 11 080.4
   Корпоративни данъци 1 410.5 1 410.5 2 261.8 2 261.8 2 457.2 2 457.2 2 740.5 2 740.5
   Данък върху доходите на физическите лица 1 446.0 1 446.0 2 190.0 2 190.0 2 358.2 2 358.2 2 605.3 2 605.3
   Приходи на социалното и здравното осигуряване 4 567.2 4 567.2 4 799.5 4 799.5 5 212.1 5 212.1 5 734.6 5 734.6

    Осигурителни вноски за ДОО 3 419.3 3 419.3 3 831.9 3 831.9 4 168.4 4 168.4 4 596.1 4 596.1
    Здравноосигурителни вноски 1 147.9 1 147.9 967.6 967.6 1 043.8 1 043.8 1 138.5 1 138.5

  Косвени данъци 9 713.9 9 713.9 12 102.7 12 102.7 13 189.8 13 189.8 14 531.1 14 531.1
   ДДС 6 301.0 6 301.0 8 110.0 8 110.0 9 060.0 9 060.0 10 060.0 10 060.0
   Акцизи 3 172.7 3 172.7 3 797.7 3 797.7 3 919.8 3 919.8 4 241.1 4 241.1
   Мита и митнически такси 240.2 240.2 195.0 195.0 210.0 210.0 230.0 230.0
  Други данъци 412.3 412.3 744.9 744.9 806.0 806.0 849.1 849.1

 Неданъчни приходи 2 739.7 2 739.7 3 193.3 3 193.3 3 340.4 3 340.4 3 572.7 3 572.7

 Помощи 83.3 526.1 478.4 1 087.8 48.0 680.9 1 171.2 1 900.1 43.3 633.7 2 206.0 2 883.0 47.0 563.4 2 721.6 3 332.0
    помощи от страната 21.9 21.9 20.7 20.7 25.6 25.6 29.0 29.0
    външни помощи 61.4 526.1 478.4 1 065.9 27.3 680.9 1 171.2 1 879.4 17.7 633.7 2 206.0 2 857.5 18.0 563.4 2 721.6 3 303.0

  Общо разходи и Вноска в общия бюджет на ЕС 19 093.5 652.3 1 246.3 20 992.0 22 479.5 969.6 1 921.8 25 370.9 23 602.4 1 202.6 3 417.0 28 222.1 25 867.2 986.9 4 281.6 31 135.7
  Общо разходи 19 093.5 652.3 611.8 20 357.6 22 479.5 969.6 1 261.9 24 711.0 23 602.4 1 202.6 2 603.7 27 408.8 25 867.2 986.9 3 363.4 30 217.4
   Общо нелихвени разходи 18 363.0 652.3 611.8 19 627.1 21 811.4 969.6 1 261.9 24 042.9 22 886.9 1 202.6 2 603.7 26 693.2 25 095.7 986.9 3 363.4 29 445.9
   Текущи нелихвени разходи 16 012.9 152.9 336.6 16 502.3 18 245.3 217.9 627.8 19 091.0 19 466.4 307.9 1 012.1 20 786.4 20 833.9 351.5 1 329.3 22 514.7
    Заплати и стипендии 3 161.0 3 161.0 3 610.5 3 610.5 3 887.8 3 887.8 4 354.0 4 354.0
      Заплати 3 110.1 3 110.1 3 557.6 3 557.6 3 833.8 3 833.8 4 298.9 4 298.9
      Стипендии 50.9 50.9 52.9 52.9 54.0 54.0 55.1 55.1
    Осигурителни вноски 991.7 991.7 1 021.2 1 021.2 1 062.0 1 062.0 1 140.9 1 140.9
    Издръжка 3 918.7 76.7 39.7 4 035.0 4 622.9 88.9 63.9 4 775.6 4 837.5 91.3 135.0 5 063.8 5 086.0 71.0 139.2 5 296.2
    Субсидии - общо 541.3 76.2 297.0 914.5 649.6 129.0 563.9 1 342.6 654.1 216.6 877.1 1 747.8 571.4 280.5 1 190.1 2 042.1

Субсидии 386.0 76.2 297.0 759.2 446.7 129.0 563.9 1 139.7 449.4 216.6 877.1 1 543.2 365.8 280.5 1 190.1 1 836.4
Субсидии за осъществяване на болнична помощ 155.3 155.3 202.9 202.9 204.6 204.6 205.7 205.7

    Социално осигуряване и грижи   7 400.2 7 400.2 8 341.1 8 341.1 9 025.0 9 025.0 9 681.6 9 681.6
       Пенсии 4 390.1 4 390.1 5 276.8 5 276.8 5 832.5 5 832.5 6 321.4 6 321.4

    Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 392.9 1 392.9 1 578.0 1 578.0 1 602.0 1 602.0 1 629.3 1 629.3
       Здравноосигурителни плащания 1 313.6 1 313.6 1 486.3 1 486.3 1 590.4 1 590.4 1 730.9 1 730.9
       Други здравно осигурителни вноски 303.5 303.5
   Дълготрайни активи 2 043.4 499.4 275.2 2 818.0 2 872.1 751.7 634.2 4 257.9 2 754.2 894.7 1 591.6 5 240.4 3 492.9 635.4 2 034.0 6 162.3
   Резерв за непредвидени и неотложни разходи 306.8 306.8 694.0 694.0 666.4 666.4 768.9 768.9
        - за структурни реформи и за фискална устойчивост 50.4 50.4 409.0 409.0 360.0 360.0 440.0 440.0
        - бюджет 186.4 186.4 205.0 205.0 216.4 216.4 228.9 228.9
        - за бедствия 70.0 70.0 80.0 80.0 90.0 90.0 100.0 100.0

 Лихви 730.5 730.5 668.1 668.1 715.5 715.5 771.5 771.5
      Външни лихви 532.4 532.4 509.6 509.6 542.7 542.7 587.5 587.5

   Вътрешни лихви 198.0 198.0 158.5 158.5 172.8 172.8 183.9 183.9

Вноска в общия бюджет на ЕС 634.4 634.4 659.9 659.9 813.3 813.3 918.3 918.3

Баланс 1 279.6 -126.2 -767.9 385.6 2 860.7 -288.7 -750.7 1 821.4 3 804.6 -568.9 -1 211.0 2 024.7 4 213.1 -423.4 -1 560.0 2 229.6
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КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2007-2010 Г.

2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА РАМКА национал. пред- национал. пред- национал. пред- национал. пред-

бюджет присъед. ЕС ОБЩО бюджет присъед. ЕС ОБЩО бюджет присъед. ЕС ОБЩО бюджет присъед. ЕС ОБЩО
Програма Прогноза Прогноза Прогноза

в % от БВП
Общо приходи 37.1% 1.0% 0.9% 39.0% 41.1% 1.1% 1.9% 44.1% 40.0% 0.9% 3.2% 44.2% 39.9% 0.7% 3.6% 44.2%
 Данъчни приходи 32.0% 32.0% 35.8% 35.8% 35.1% 35.1% 35.1% 35.1%
  Преки данъци 13.5% 13.5% 15.0% 15.0% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
   Корпоративни данъци 2.6% 2.6% 3.7% 3.7% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6%
   Данък върху доходите на физическите лица 2.6% 2.6% 3.5% 3.5% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5%
   Приходи на социалното и здравното осигуряване 8.3% 8.3% 7.8% 7.8% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6%

    Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1%
    Здравноосигурителни вноски 2.1% 2.1% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

  Косвени данъци 17.7% 17.7% 19.6% 19.6% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3%
   ДДС 11.5% 11.5% 13.1% 13.1% 13.2% 13.2% 13.3% 13.3%
   Акцизи 5.8% 5.8% 6.2% 6.2% 5.7% 5.7% 5.6% 5.6%
   Мита и митнически такси 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
  Други данъци 0.8% 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1%

 Неданъчни приходи 5.0% 5.0% 5.2% 5.2% 4.9% 4.9% 4.7% 4.7%

 Помощи 0.2% 1.0% 0.9% 2.0% 0.1% 1.1% 1.9% 3.1% 0.1% 0.9% 3.2% 4.2% 0.1% 0.7% 3.6% 4.4%
    помощи от страната 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
    външни помощи 0.1% 1.0% 0.9% 1.9% 0.0% 1.1% 1.9% 3.0% 0.0% 0.9% 3.2% 4.2% 0.0% 0.7% 3.6% 4.4%

  Общо разходи и Вноска в общия бюджет на ЕС 34.8% 1.2% 2.3% 38.3% 36.4% 1.6% 3.1% 41.1% 34.5% 1.8% 5.0% 41.2% 34.3% 1.3% 5.7% 41.3%
  Общо разходи 34.8% 1.2% 1.1% 37.1% 36.4% 1.6% 2.0% 40.0% 34.5% 1.8% 3.8% 40.0% 34.3% 1.3% 4.5% 40.0%
   Общо нелихвени разходи 33.5% 1.2% 1.1% 35.8% 35.3% 1.6% 2.0% 39.0% 33.4% 1.8% 3.8% 39.0% 33.3% 1.3% 4.5% 39.0%
   Текущи нелихвени разходи 29.2% 0.3% 0.6% 30.1% 29.6% 0.4% 1.0% 30.9% 28.4% 0.4% 1.5% 30.4% 27.6% 0.5% 1.8% 29.8%
    Заплати и стипендии 5.8% 5.8% 5.9% 5.9% 5.7% 5.7% 5.8% 5.8%
      Заплати 5.7% 5.7% 5.8% 5.8% 5.6% 5.6% 5.7% 5.7%
      Стипендии 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
    Осигурителни вноски 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5%
    Издръжка 7.1% 0.1% 0.1% 7.4% 7.5% 0.1% 0.1% 7.7% 7.1% 0.1% 0.2% 7.4% 6.7% 0.1% 0.2% 7.0%
    Субсидии - общо 1.0% 0.1% 0.5% 1.7% 1.1% 0.2% 0.9% 2.2% 1.0% 0.3% 1.3% 2.6% 0.8% 0.4% 1.6% 2.7%

Субсидии 0.7% 0.1% 0.5% 1.4% 0.7% 0.2% 0.9% 1.8% 0.7% 0.3% 1.3% 2.3% 0.5% 0.4% 1.6% 2.4%
Субсидии за осъществяване на болнична помощ 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

    Социално осигуряване и грижи   13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.2% 13.2% 12.8% 12.8%
       Пенсии 8.0% 8.0% 8.6% 8.6% 8.5% 8.5% 8.4% 8.4%

    Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 2.5% 2.5% 2.6% 2.6% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2%
       Здравноосигурителни плащания 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%
       Други здравно осигурителни вноски 0.6% 0.6%
   Дълготрайни активи 3.7% 0.9% 0.5% 5.1% 4.7% 1.2% 1.0% 6.9% 4.0% 1.3% 2.3% 7.7% 4.6% 0.8% 2.7% 8.2%
   Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0.6% 0.6% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
        - за структурни реформи и за фискална устойчивост 0.1% 0.1% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6%
        - бюджет 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
        - за бедствия 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

 Лихви 1.3% 1.3% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
      Външни лихви

   Вътрешни лихви

Вноска в общия бюджет на ЕС 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

Баланс 2.3% -0.2% -1.4% 0.7% 4.6% -0.5% -1.2% 3.0% 5.6% -0.8% -1.8% 3.0% 5.6% -0.6% -2.1% 3.0%

Б В П 54 864.0 54 864.0 54 864.0 54 864.0 61 711.0 61 711.0 61 711.0 61 711.0 68 438.0 68 438.0 68 438.0 68 438.0 75 469.0 75 469.0 75 469.0 75 469.0



№ ОСНОВНИ  ДОПУСКАНИЯ Мерна  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
ЗА ПЕРИОДА еденица

 2007-2010 Програма Прогноза Прогноза Прогноза

А В 1 2 3 4

1 Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване 

%

 23%, 18% - за пенсия,
3,5% за общо заболяване и майчинство,       
3% за безработица, 0,65% средно за трудова
злополука и профес. болест
22%, 17% - за пенсия;
3,5% за общо заполяване и майчинство,
1% за безработица,
0,65% средно за трудова злополука и профес.
болест  (от 01.10.2007 г.)      

Запазване размера на осигурителната
вноска за фонд „Пенсии" и за фонд
"Безработица" на нивото на 01.10.2007 г.

Запазване размера на осигурителната
вноска за фонд „Пенсии" и за фонд
"Безработица" на нивото на 2008 г.

Запазване размера на осигурителната
вноска за фонд „Пенсии" и за фонд
"Безработица" на нивото на 2008 г. и
2009 г.

2 Размер на осигурителните вноски за здравното осигуряване % 6 % 6 % 6 % 6 %
3 Размер на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

%
5% (за универсален пенсионен фонд) 5% (за универсален пенсионен фонд) 5% (за универсален пенсионен фонд) 5% (за универсален пенсионен фонд)

4 Размер на осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове

%

12 % - за лицата, работещи при условията на I
категория труд; 7 % - за лицата, работещи
при условията на II категория труд

12 % - за лицата, работещи при условията
на I категория труд; 7 % - за лицата,
работещи при условията на II категория
труд

12 % - за лицата, работещи при
условията на I категория труд; 7 % - за
лицата, работещи при условията на II
категория труд

12 % - за лицата, работещи при
условията на I категория труд; 7 % - за
лицата, работещи при условията на II
категория труд

5 Размер на осигурителната вноска за здравно осигуряване за лицата до 18-годишна възраст
и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно
образование 

%
0.5 на сто (от минималния осигурителен доход
за самоосигуряващи се лица)

3 на сто (от минималния осигурителен
доход за самоосигуряващи се лица)

3 на сто (от минималния осигурителен
доход за самоосигуряващи се лица)

3 на сто (от минималния осигурителен
доход за самоосигуряващи се лица)

6 Размер на ГМД лева 55 55 55 55
7 Максимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година

лева 1400 2000 2000 2000

8 Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година за
самоосигуряващите се лица лева 220 240 250 260

9 Съотношение, в което се разпределят осигурителните вноски между осигурителите и
осигурените съотношение 65:35 60:40 55:45 50:50

10 Процент на осъвременяване на пенсиите и начален момент 
% и          
дата

10%  (от 01.07.2007 г. )                      
10%  (от 01.10.2007 г. )

9,5% (по швейцарското правило от 
01.07.2008 г.)

9,9% (по швейцарското правилоот 
01.07.2009 г.)

5.2% (по швейцарското правило от 
01.07.2010 г.)

11 Размер на месечното парично обезщетение за отглеждане на малко дете
лева 180 190 200 210

12 Размер на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 г.
лева 100 100 100 100

13 Размер на средномесечния доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца
лева 200 200 200 200

14 Размер на еднократната помощ при бременност
лева 150 150 150 150

15 Срок за получаване на парично обезщетение при бременност и раждане календарни 
дни 315 315 315 315

16 Размер на еднократната помощ при раждане

лева

- за първо, за второ и за трето дете – по 200
лв.; за четвърто и всяко следващо дете – по
100 лв.

- за първо - 250 лв., за второ - 600 лв., за
трето и всяко следващо дете – по 200 лв.

- за първо - 250 лв., за второ - 600 лв., за
трето и всяко следващо дете – по 200 лв.

- за първо - 250 лв., за второ - 600 лв., за
трето и всяко следващо дете – по 200 лв.

17  Минимален размер на обезщетението за безработица лева 90 90 90 90

18 Максимален размер на обезщетението за безработица лева 180 190 200 210
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№ ОСНОВНИ  ДОПУСКАНИЯ Мерна  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
ЗА ПЕРИОДА еденица

 2007-2010 Програма Прогноза Прогноза Прогноза

А В 1 2 3 4

19 Размер на вноската за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”
% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

20 Процент на увеличение на заплатите в бюджетната сфера и начален момент % и          
дата 10% (от 01.07.2007 г.) до 10% (от 01.07.2008 г.) 10% (от 01.07.2009 г.) 10% (от 01.07.2010 г.)

21  Размер на минималната работна заплата и начален момент лева 180 (от 01.01.2007 г.) 220 (от 01.01.2008 г.) 230 (от 01.01.2009 г.) 240 (от 01.01.2010 г.)

22 Размер на данъчната ставка за облагане с ДДС ставка 20 на сто 20 на сто 20 на сто 20 на сто

23 Размер на основната данъчна ставка на корпоративния данък ставка 10 на сто 10 на сто 10 на сто 10 на сто

24 Данъци върху доходите на физическите лица

в т. ч.
 24.1. Данъчна скала за определяне на дължимия данък данъчна скала до 200 лв. - необлагаеми;

от 200 до 250 лв. -  20 на сто за горницата над 
200 лв.;
от 250 до 600 лв. - 10 лв. плюс 22 на сто за 
горницата над 250 лв.;
над 600 лв. - 87 лв. плюс 24 на сто за 
горницата над 600 лв. 

единна ставка от 10 %, с изключение
на доходите от стопанска дейност, като
едноличен търговец, където ставката е
15%

запазване на ставките като през 2008
г.

запазване на ставките като през 2008
г.

 24.2. Данъчни облекчения за деца

размери

приспадания от годишната данъчна основа: 1. 
при 1 дете – 420 лв.; 2. при 2 деца – 840 лв.; 3. 
при 3 и повече деца – 1260 лв.

отпадат приспадания от годишната данъчна 
основа

отпадат приспадания от годишната 
данъчна основа

отпадат приспадания от годишната 
данъчна основа

25 Размер на акцизните ставки

ставки

Въвежда се 33% от предвиденото за 2010г.
увеличение на акциза на цигарите и със
100% на горивата (увеличение на ставката
с 50 лв./1000 л - за бензините и с 65
лв./1000 литра  за газьолите)

Въвежда се 33% от предвиденото за
2010г. увеличение на акциза на цигарите

Увеличение на акциза на цигарите с
оставащите 34% от първоначално
предвиденото за тази година, с оглед
достигането на минималната ставка за
Общността.

26 Размер на месечната помощ при отглеждане на дете до завършване на средното
образование, но не повече от 20 годишна възраст лева

- за 1-во дете - 18 лв.; - за 2-ро и всяко
следващо дете - 20 лв. при доход на член от
семейството до 200 лв.

30 лв. за всяко 30 лв. за всяко 30 лв. за всяко 

27 Размер на целевата помощ за ученици лева 120 120 120 120
28 Размер на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания над

50 на сто до навършване на 2-годишна възраст лева 100 100 100 100

29 Ниво на консолидираното бюджетно салдо (излишък /+/, дефицит /-/) % от БВП +0.7 +3.0 +3.0 +3.0
30 Максимално ниво на консолидираните разходи (без вноската в общия бюджет  на ЕС) % от БВП 40% 40% 40% 40%
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Приложение № 2 към т. 2

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2008-2010 г.

2008 % 2009 % 2010 % 
КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА РАМКА БВП БВП от БВП

ОБЩО ОБЩО ОБЩО
Прогноза Прогноза Прогноза

млн. лв.
Общо приходи 27 192.3 44.1% 30 246.8 44.2% 33 365.3 44.2%
 Данъчни приходи 22 098.9 35.8% 24 023.3 35.1% 26 460.6 35.1%
  Преки данъци 9 251.3 15.0% 10 027.5 14.7% 11 080.4 14.7%
   Корпоративни данъци 2 261.8 3.7% 2 457.2 3.6% 2 740.5 3.6%
   Данък върху доходите на физическите лица 2 190.0 3.5% 2 358.2 3.4% 2 605.3 3.5%
   Приходи на социалното и здравното осигуряване 4 799.5 7.8% 5 212.1 7.6% 5 734.6 7.6%

    Осигурителни вноски за ДОО 3 831.9 6.2% 4 168.4 6.1% 4 596.1 6.1%
    Здравноосигурителни вноски 967.6 1.6% 1 043.8 1.5% 1 138.5 1.5%

  Косвени данъци 12 102.7 19.6% 13 189.8 19.3% 14 531.1 19.3%
   ДДС 8 110.0 13.1% 9 060.0 13.2% 10 060.0 13.3%
   Акцизи 3 797.7 6.2% 3 919.8 5.7% 4 241.1 5.6%
   Мита и митнически такси 195.0 0.3% 210.0 0.3% 230.0 0.3%
 Други данъци 744.9 1.2% 806.0 1.2% 849.1 1.1%

 Неданъчни приходи 3 193.3 5.2% 3 340.4 4.9% 3 572.7 4.7%

 Помощи 1 900.1 3.1% 2 883.0 4.2% 3 332.0 4.4%
    помощи от страната 20.7 0.0% 25.6 0.0% 29.0 0.0%
    външни помощи 1 879.4 3.0% 2 857.5 4.2% 3 303.0 4.4%

  Общо разходи и Вноска в общия бюджет на ЕС 25 370.9 41.1% 28 222.1 41.2% 31 135.7 41.3%
  Общо разходи 24 711.0 40.0% 27 408.8 40.0% 30 217.4 40.0%
   Общо нелихвени разходи 24 042.9 39.0% 26 693.2 39.0% 29 445.9 39.0%
   Текущи нелихвени разходи 19 091.0 30.9% 20 786.4 30.4% 22 514.7 29.8%
    Заплати и стипендии 3 610.5 5.9% 3 887.8 5.7% 4 354.0 5.8%
      Заплати 3 557.6 5.8% 3 833.8 5.6% 4 298.9 5.7%
      Стипендии 52.9 0.1% 54.0 0.1% 55.1 0.1%
    Осигурителни вноски 1 021.2 1.7% 1 062.0 1.6% 1 140.9 1.5%
    Издръжка 4 775.6 7.7% 5 063.8 7.4% 5 296.2 7.0%
    Субсидии - общо 1 342.6 2.2% 1 747.8 2.6% 2 042.1 2.7%
       Субсидии 1 139.7 1.8% 1 543.2 2.3% 1 836.4 2.4%

    Субсидии за осъществяване на болнична помощ 202.9 0.3% 204.6 0.3% 205.7 0.3%
    Социално осигуряване и грижи   8 341.1 13.5% 9 025.0 13.2% 9 681.6 12.8%
       Пенсии 5 276.8 8.6% 5 832.5 8.5% 6 321.4 8.4%

   Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 578.0 2.6% 1 602.0 2.3% 1 629.3 2.2%
       Здравноосигурителни плащания 1 486.3 2.4% 1 590.4 2.3% 1 730.9 2.3%
       Други здравно осигурителни вноски
   Дълготрайни активи 4 257.9 6.9% 5 240.4 7.7% 6 162.3 8.2%
   Резерв за непредвидени и неотложни разходи 694.0 1.1% 666.4 1.0% 768.9 1.0%
        - за структурни реформи и за фискална устойчивост 409.0 0.7% 360.0 0.5% 440.0 0.6%
        - бюджет 205.0 0.3% 216.4 0.3% 228.9 0.3%
        - за бедствия 80.0 0.1% 90.0 0.1% 100.0 0.1%

 Лихви 668.1 1.1% 715.5 1.0% 771.5 1.0%
       Външни лихви 509.6 542.7 0.8% 587.5 0.8%

   Вътрешни лихви 158.5 172.8 0.3% 183.9 0.2%

Вноска в общия бюджет на ЕС 659.9 1.1% 813.3 1.2% 918.3 1.2%

Баланс 1 821.4 3.0% 2 024.7 3.0% 2 229.6 3.0%



Приложение № 3
към т. 3

РАЗХОДНИ ТАВАНИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 2008-2010 ГОДИНА

(в хил.лв.)

№ Държавни органи, министерства, ведомства, Сметна палата, 
Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт, 

Национална здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантирани 
вземания на работниците и служителите" и Учителски пенсионен 

фонд

Разходен 
таван

Разходен 
таван

Разходен 
таван

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4

1 Администрация на президента
Общо разходи 6 794.0 7 259.0 7 574.0
Текущи разходи 5 605.9 6 070.9 6 385.9
Капиталови разходи 1 188.1 1 188.1 1 188.1

Щатни бройки 169 169 169
Средногодишни щатни бройки 169 169 169

2 Министерски съвет 
Общо разходи 48 195.0 50 121.0 52 104.0
Текущи разходи 44 649.5 46 575.5 48 558.5
Капиталови разходи 3 545.6 3 545.6 3 545.6

Щатни бройки 1 145 1 145 1 145
Средногодишни щатни бройки 1 145 1 145 1 145

3 Конституционен съд
Общо разходи 2 445.0 2 530.0 2 180.0
Текущи разходи 1 789.0 2 390.0 2 040.0
Капиталови разходи 656.0 140.0 140.0

Щатни бройки 45 45 45
Средногодишни щатни бройки 45 45 45

4 Министерство на финансите
Общо разходи 593 661.0 582 292.0 624 573.0
Текущи разходи 425 485.3 449 863.6 492 144.5
Капиталови разходи 168 175.7 132 428.5 132 428.5

Щатни бройки 15 842 15 842 15 842
Средногодишни щатни бройки 15 842 15 842 15 842

5 Министерство на външните работи
Общо разходи 162 009.8 165 189.6 167 423.6
Текущи разходи 143 971.7 147 151.5 149 385.5
Капиталови разходи 18 038.1 18 038.1 18 038.1

Щатни бройки 1 822 1 822 1 822
Средногодишни щатни бройки 1 822 1 822 1 822

6 Министерство на отбраната
Общо разходи 1 119 395.0 1 159 927.0 1 234 067.0
Текущи разходи 867 916.0 908 448.0 982 588.0
Капиталови разходи 251 479.0 251 479.0 251 479.0

Щатни бройки 3 360 3 360 3 360
Средногодишни щатни бройки 3 360 3 360 3 360

7 Министерство на вътрешните работи
Общо разходи 997 788.0 1 084 094.0 1 242 440.0
Текущи разходи 972 207.8 1 058 513.8 1 216 859.8
Капиталови разходи 25 580.2 25 580.2 25 580.2

Щатни бройки 177 177 177
Средногодишни щатни бройки 167 167 167
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№ Държавни органи, министерства, ведомства, Сметна палата, 
Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт, 

Национална здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантирани 
вземания на работниците и служителите" и Учителски пенсионен 

фонд

Разходен 
таван

Разходен 
таван

Разходен 
таван

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4

8 Министерство на правосъдието
Общо разходи 185 639.0 192 332.5 202 403.0
Текущи разходи 142 899.0 149 592.5 159 663.0
Капиталови разходи 42 740.0 42 740.0 42 740.0

Щатни бройки 7 336 7 336 7 336
Средногодишни щатни бройки 7 336 7 336 7 336

9 Министерство на труда и социалната политика
Общо разходи 1 030 731.8 1 040 424.6 1 055 791.5
Текущи разходи 1 026 346.2 1 036 038.9 1 051 405.8
Капиталови разходи 4 385.7 4 385.7 4 385.7

Щатни бройки 9 625 9 625 9 625
Средногодишни щатни бройки 9 625 9 625 9 625

10 Министерство на здравеопазването
Общо разходи 560 811.0 621 282.7 682 470.9
Текущи разходи 524 721.6 575 193.3 626 381.5
Капиталови разходи 36 089.4 46 089.4 56 089.4

Щатни бройки 18 138 18 138 18 138
Средногодишни щатни бройки 18 138 18 138 18 138

11 Министерство на образованието и науката
Общо разходи 357 209.9 368 863.5 395 442.0
Текущи разходи 340 379.6 352 033.2 378 611.7
Капиталови разходи 16 830.3 16 830.3 16 830.3

Щатни бройки 28 535 28 535 28 535
Средногодишни щатни бройки 28 535 28 535 28 535

12 Министерство на културата
Общо разходи 103 942.0 103 535.8 108 694.2
Текущи разходи 89 639.2 94 233.0 99 391.4
Капиталови разходи 14 302.8 9 302.8 9 302.8

Щатни бройки 7 303 7 303 7 303
Средногодишни щатни бройки 7 303 7 303 7 303

13 Министерство на околната среда и водите
Общо разходи 48 994.8 51 704.9 54 363.6
Текущи разходи 38 165.7 40 930.8 43 589.4
Капиталови разходи 10 829.1 10 774.1 10 774.1

Щатни бройки 2 015 2 015 2 015
Средногодишни щатни бройки 2 015 2 015 2 015

14 Министерство на икономиката и енергетиката
Общо разходи 99 267.1 107 180.3 112 405.2
Текущи разходи 88 982.9 93 356.2 99 875.3
Капиталови разходи 10 284.1 13 824.0 12 529.9

Щатни бройки 2 796 2 796 2 796
Средногодишни щатни бройки 2 796 2 796 2 796

15 Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Общо разходи 69 077.9 79 464.5 89 518.6
Текущи разходи 37 349.5 42 765.1 48 474.2
Капиталови разходи 31 728.4 36 699.4 41 044.4
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№ Държавни органи, министерства, ведомства, Сметна палата, 
Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт, 

Национална здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантирани 
вземания на работниците и служителите" и Учителски пенсионен 

фонд

Разходен 
таван

Разходен 
таван

Разходен 
таван

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4
Щатни бройки 1 480 1 480 1 480
Средногодишни щатни бройки 1 480 1 480 1 480

16 Министерство на земеделието и продоволствието
Общо разходи 389 561.6 395 456.0 312 399.7
Текущи разходи 362 265.7 368 160.1 285 103.8
Капиталови разходи 27 295.9 27 295.9 27 295.9

Щатни бройки 16 938 16 938 16 938
Средногодишни щатни бройки 16 938 16 938 16 938

17 Министерство на транспорта
Общо разходи 77 675.7 79 839.6 82 230.2
Текущи разходи 45 779.1 47 942.9 50 333.5
Капиталови разходи 31 896.6 31 896.6 31 896.6

Щатни бройки 2 427 2 427 2 427
Средногодишни щатни бройки 2 427 2 427 2 427

18 Министерство на държавната администрация и административната 
реформа
Общо разходи 77 710.0 81 010.0 84 410.0
Текущи разходи 56 292.0 59 592.0 62 992.0
Капиталови разходи 21 418.0 21 418.0 21 418.0

Щатни бройки 3 117 3 117 3 117
Средногодишни щатни бройки 3 117 3 117 3 117

19 Министерство на държавната политика при бедствия и аварии
Общо разходи 214 466.2 266 096.7 207 233.5
Текущи разходи 49 283.4 60 871.9 65 282.3
Капиталови разходи 32 182.8 74 442.8 50 382.8
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 133 000.0 130 782.0 91 568.4

Щатни бройки 2 471 2 471 2 471
Средногодишни щатни бройки 2 471 2 471 2 471

20 Комисия за защита от дискриминация
Общо разходи 2 617.0 2 813.0 3 017.0
Текущи разходи 2 417.0 2 612.7 2 816.7
Капиталови разходи 200.0 200.3 200.3

Щатни бройки 52 52 52
Средногодишни щатни бройки 52 52 52

21 Комисия за защита на личните данни
Общо разходи 2 062.0 2 199.0 2 338.0
Текущи разходи 1 874.7 2 011.7 2 150.7
Капиталови разходи 187.3 187.3 187.3

Щатни бройки 76 76 76
Средногодишни щатни бройки 76 76 76

22 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Общо разходи 32 201.9 32 442.7 32 968.0
Текущи разходи 15 070.1 16 010.9 17 036.2
Капиталови разходи 17 131.8 16 431.8 15 931.8

Щатни бройки 950 950 950
Средногодишни щатни бройки 950 950 950
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№ Държавни органи, министерства, ведомства, Сметна палата, 
Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт, 

Национална здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантирани 
вземания на работниците и служителите" и Учителски пенсионен 

фонд

Разходен 
таван

Разходен 
таван

Разходен 
таван

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4

23 Държавна агенция за младежта и спорта
Общо разходи 25 213.0 25 741.0 26 310.5
Текущи разходи 24 313.0 24 841.0 25 410.5
Капиталови разходи 900.0 900.0 900.0

Щатни бройки 671 671 671
Средногодишни щатни бройки 671 671 671

24 Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност
Общо разходи 6 813.0 7 385.0 7 724.0
Текущи разходи 5 468.0 6 186.0 6 634.0
Капиталови разходи 1 345.0 1 199.0 1 090.0

Щатни бройки 294 294 294
Средногодишни щатни бройки 294 294 294

25 Национална служба за охрана
Общо разходи 23 109.0 24 719.0 26 924.0
Текущи разходи 22 036.0 23 646.0 25 851.0
Капиталови разходи 1 073.0 1 073.0 1 073.0

26 Национална разузнавателна служба
Общо разходи 19 548.0 23 146.0 26 159.0
Текущи разходи 18 348.0 21 946.0 24 959.0
Капиталови разходи 1 200.0 1 200.0 1 200.0

27 Омбудсман
Общо разходи 3 552.0 3 712.0 3 854.0
Текущи разходи 3 052.0 3 212.0 3 354.0
Капиталови разходи 500.0 500.0 500.0

Щатни бройки 61 61 61
Средногодишни щатни бройки 61 61 61

28 Национален статистически институт
Общо разходи 26 637.0 28 782.0 30 081.3
Текущи разходи 23 838.3 25 983.3 27 282.6
Капиталови разходи 2 798.7 2 798.7 2 798.7

Щатни бройки 1 494 1 494 1 494
Средногодишни щатни бройки 1 494 1 494 1 494

29 Комисия за защита на конкуренцията
Общо разходи 4 528.9 4 758.3 5 032.2
Текущи разходи 4 349.6 4 579.0 4 852.9
Капиталови разходи 179.3 179.3 179.3

Щатни бройки 130 130 130
Средногодишни щатни бройки 130 130 130

30 Комисия за регулиране на съобщенията
Общо разходи 12 779.9 13 208.9 13 681.0
Текущи разходи 7 779.9 8 208.9 8 681.0
Капиталови разходи 5 000.0 5 000.0 5 000.0

Щатни бройки 255 255 255
Средногодишни щатни бройки 255 255 255
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№ Държавни органи, министерства, ведомства, Сметна палата, 
Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт, 

Национална здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантирани 
вземания на работниците и служителите" и Учителски пенсионен 

фонд

Разходен 
таван

Разходен 
таван

Разходен 
таван

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4
31 Съвет за електронни медии

Общо разходи 1 816.0 1 889.0 1 972.5
Текущи разходи 1 597.4 1 670.4 1 753.9
Капиталови разходи 218.6 218.6 218.6

Щатни бройки 86 86 86
Средногодишни щатни бройки 86 86 86

32 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Общо разходи 4 016.4 4 396.2 4 759.7
Текущи разходи 3 505.8 3 845.6 4 209.1
Капиталови разходи 510.7 550.7 550.7

Щатни бройки 143 143 143
Средногодишни щатни бройки 143 143 143

33 Агенция за ядрено регулиране
Общо разходи 8 405.5 6 135.4 5 925.0
Текущи разходи 8 219.0 5 933.9 5 723.5
Капиталови разходи 186.6 201.6 201.6

Щатни бройки 114 114 114
Средногодишни щатни бройки 114 114 114

34 Държавна комисия по сигурността на информацията
Общо разходи 12 660.0 12 827.0 12 996.0
Текущи разходи 2 360.0 2 527.0 2 696.0
Капиталови разходи 10 300.0 10 300.0 10 300.0

Щатни бройки 109 109 109
Средногодишни щатни бройки 109 109 109

35 Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия

Общо разходи 11 925.0 12 143.0 13 403.0
Текущи разходи 2 925.0 3 143.0 4 403.0
Капиталови разходи 9 000.0 9 000.0 9 000.0

Щатни бройки 112 112 112
Средногодишни щатни бройки 112 112 112

36 Държавна агенция по горите
Общо разходи 127 416.4 144 478.4 164 749.4
Текущи разходи 117 916.4 134 978.4 155 249.4
Капиталови разходи 9 500.0 9 500.0 9 500.0

Щатни бройки 7 538 7 538 7 538
Средногодишни щатни бройки 7 538 7 538 7 538

37 Сметна палата
Общо разходи 18 626.0 19 306.0 21 186.0
Текущи разходи 17 026.0 18 186.0 19 386.0
Капиталови разходи 1 600.0 1 120.0 1 800.0

Щатни бройки 551 551 551
Средногодишни щатни бройки 551 551 551

38 Комисия за финансов надзор
Общо разходи 9 347.6 9 910.9 10 445.6
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№ Държавни органи, министерства, ведомства, Сметна палата, 
Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт, 

Национална здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантирани 
вземания на работниците и служителите" и Учителски пенсионен 

фонд

Разходен 
таван

Разходен 
таван

Разходен 
таван

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4
Текущи разходи 9 149.6 9 720.9 10 235.6
Капиталови разходи 198.0 190.0 210.0

Щатни бройки 240 240 240
Средногодишни щатни бройки 240 240 240

39 Национален осигурителен институт
Общо разходи 6 059 124.4 6 643 723.2 7 164 853.2
Текущи разходи 5 982 863.6 6 567 238.2 7 087 950.7
Капиталови разходи 16 260.8 16 485.0 16 902.5
Резерв 60 000.0 60 000.0 60 000.0

Щатни бройки 3 735 3 735 3 735
Средногодишни щатни бройки 3 735 3 735 3 735

40 Национална здравноосигурителна каса
Общо разходи 1 680 670.7 1 786 876.1 1 942 376.1
Текущи разходи 1 532 817.0 1 627 593.0 1 770 638.8
Капиталови разходи 4 000.0 4 000.0 4 000.0
Резерв 143 853.7 155 283.1 167 737.3

Щатни бройки 2 314 2 314 2 314
Средногодишни щатни бройки 2 314 2 314 2 314

41 Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
Общо разходи 2 022.2 2 536.4 2 704.9
Текущи разходи 2 022.2 2 536.4 2 704.9

42 Учителски пенсионен фонд
Общо разходи 8 294.3 10 106.3 11 557.4
Текущи разходи 8 294.3 10 106.3 11 557.4
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Приложение № 4
към т. 4

(в хил. лева)

1 2 3 4

1.

Общо разходи 558 799.3 783 752.7 1 019 657.4
  Текущи разходи 540 799.3 765 752.7 1 001 657.4
  Капиталови разходи 18 000.0 18 000.0 18 000.0
Щатни бройки 1 255 1 255 1 255
Средногодишни щатни бройки 1 255 1 255 1 255

2.
Общо разходи 1 769 486.0 3 121 741.4 3 432 403.0
  Текущи разходи 383 662.5 635 446.7 763 008.9
  Капиталови разходи 1 385 823.5 2 486 294.7 2 669 394.1

3.
Общо разходи 14 000.0 11 000.0
  Текущи разходи 13 920.0 10 915.0
  Капиталови разходи 80.0 85.0

РАЗХОДНИ ТАВАНИ ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ ФОНДОВЕ

№
Наименование  2010г.2008г.

ЗА ПЕРИОДА 2008 г. - 2010 г.

ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

2009г.

ФОНД ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ



Приложение № 5
към т. 5

ПРОЕКТ НА СУБСИДИИ/ТРАНСФЕРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА 
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, 
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ 

УЧИЛИЩА И ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ ВОЕННИ УЧИЛИЩА
ЗА ПЕРИОДА 2008-2010 г.

(в хил.лв.)

№ Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска 
академия на науките, Държавни висши училища и Държавни висши 

военни училища

2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4

1. Българска национална телевизия 66 731.0 67 824.0 69 106.0
   в т.ч. по чл.70, ал.4, т.2 от Закона за радиото и телевизията 8 964.5 8 964.5 8 964.5

2. Българско национално радио 47 421.0 48 026.0 48 697.0
   в т.ч. по чл.70, ал.4, т.2 от Закона за радиото и телевизията 6 798.7 6 798.7 6 798.7

Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката за 
Българската академия на науките и държавните висши училища

395 423.2 403 176.1 414 271.3

3. Българска академия на науките 77 141.4 79 061.5 81 165.5
4. Държавни висши училища 318 281.8 324 114.6 333 105.8

Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната за държавните 
висши военните училища

28 443.0 30 667.0 32 753.0

5. Държавни висши военни училища 28 443.0 30 667.0 32 753.0



Приложение № 6
към т. 6

РАЗХОДНИ ТАВАНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ
ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2008-2010 г.

 ( в хил.лв.)
Разходен Разходен Разходен 

Показатели таван таван таван
за 2008 г. за 2009 г. за 2010 г.

1 2 3 4
ОБЩО РАЗХОДИ 1 627 838.2 1 714 019.4 1 837 472.2
Текущи разходи 1 531 338.2 1 617 519.4 1 740 972.2
Капиталови разходи 96 500.0 96 500.0 96 500.0
   в т. ч. за:
    Делегирани от държавата дейности по образованието 1 055 223.0 1 125 223.6 1 205 969.7

Текущи разходи 1 015 523.0 1 085 523.6 1 166 269.7
Капиталови разходи 39 700.0 39 700.0 39 700.0

    Делегирани от държавата дейности по здравеопазването 126 473.2 130 243.5 133 376.1
Текущи разходи 120 173.2 123 943.5 127 076.1
Капиталови разходи 6 300.0 6 300.0 6 300.0

    Делегирани от държавата дейности по социалното подпомагане и грижи 123 187.6 130 695.0 146 991.3
Текущи разходи 116 487.6 123 995.0 140 291.3
Капиталови разходи 6 700.0 6 700.0 6 700.0

    Делегирани от държавата дейности по културата 67 284.3 71 270.0 76 348.7
Текущи разходи 63 784.3 67 770.0 72 848.7
Капиталови разходи 3 500.0 3 500.0 3 500.0
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Приложение: № 7 

към т. 7 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  

ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ 
 

                                                               2007 година 

 

 

Провежданата през 2006 година икономическа и фискална политика, следваше 

общите насоки на икономическата политика на страните-членки на ЕС, и се 

характеризира с акцент върху потенциала за растеж и осигуряване на стабилни 

бюджетни позиции. Основните приоритети на фискалната политика се изразяват в 

поддържане на макроикономическа стабилност в условията на паричен съвет и 

предстоящо членство на страната в ЕС, създаване на условия за устойчиво 

икономическо развитие, както и осъществяване на приоритетните политики в 

публичния сектор, при оптимално използване на разполагаемия бюджетен ресурс.  

Основните рискове за макроикономическата среда през 2006 г. основно бяха 

свързани с влиянието на външни фактори, които рефлектираха преди всичко върху 

нарастване на дисбаланса във външната позиция на страната. По последни данни, 

дефицитът по текущата сметка (ДТС) на платежния баланс към края на 2006 г. възлиза 

на 15.8% от Брутния вътрешен продукт (БВП), което основно се дължи на 

отрицателното търговско салдо, вследствие на силния ръст на вноса, поддържан от 

бързо развиващото се вътрешно търсене, включително и на стоки с инвестиционно 

предназначение, както и на цените на международните пазари на енергоносителите и 

на някои стратегически суровини. 

Трайната тенденция на нарастване на ДТС на платежния баланс въпреки, че 

същият изцяло се покрива от постъпленията на преки чуждестранни инвестиции в 

страната и общия платежен баланс за 2006 г. е положителен, наложи стесняване на 

фискалната позиция и постигане на по-голям от предвидения бюджетен излишък. 

Бюджетния излишък е в размер на 3.5% от БВП, което основно се дължи на 

ограничаване разходите чрез активиране на предвидените в бюджета за 2006 г. 

ограничители и спестяване на по-голямата част от преизпълнението на приходите.  
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Провежданата през 2006 г. последователна и стриктна фискална политика, 

предопредели отсъствието на необходимост от положително дългово финансиране, 

както и способства за увеличаване размера на фискалния резерв (5.8 млрд. лв. по 

програмни валутни курсове към 31.12.2006 г.). Стабилните нива на фискалния резерв 

позволиха и през 2006 г. да бъдат извършени операции по предсрочно погасяване на 

държавен дълг към външни кредитори в общ размер от 0.7 млрд. лв. 

Извършването на подобни транзакции по предплащане на външен държавен 

дълг имат широкоаспектен ефект, в контекста на влиянието им върху задържане 

темповете на растеж на брутния външен дълг (БВД) на страната както в номинално, 

така и в относително изражение, като дял от БВП (78.4% към края на 2006 г.). 

Съотношението БВД/БВП е над средните стойности за групата страни със сходен на 

България кредитен рейтинг, като през последните три години БВД расте, при това 

подчертано по-бързо от номиналния БВП. Същото се дължи преди всичко на заемите 

от страна на банковия сектор, вследствие на нарастване на кредитната им активност и 

на междуфирмените кредити. Имайки предвид, че стойността на съотношението 

БВД/БВП е един от важните критерии при оценяване външната платежоспособност, 

кредитоспособност и ликвидност на страната, намаляването на външния държавен 

дълг като цяло, способства за запазване устойчивостта и намаляване уязвимостта на 

външните финанси. 

Графика 1: Брутен външен дълг в % от БВП  

Тенденциите в развитието на вътрешния и международните финансови пазари 

и през 2006 година продължиха да оказват влияние, както върху размера на дълга и 

разходидите по неговото обслужване, така и върху цената на новото дългово 

финансиране. В унисон с очакваното дългосрочно покачване на международните 

лихвени проценти, през изминалата година се наблюдаваше тенденция на увеличаване 

на доходността по всички основни матуритети на българската крива на доходността. 

Тази тенденция обаче, е в синхрон и при близки нива с кривата на доходността на 

еврозоната, отчитайки разбира се рисковата премия върху българския държавен дълг. 

Въпреки това, вътрешният пазар на ДЦК продължи да се развива в очаквана посока и 

търсенето на ДЦК остана високо, като най-съществено влияние оказваше 

ликвидността в банковата система, повлиявана до определена степен от ръста на 

кредитирането. Обезценката на щатския долар, особено през второто шестмесечие на 

годината, предопредели положителни промени в размера на дълга и разходите за 

неговото обслужване. Положителната оценка за кредитоспособността на страната, 
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присъединяването към ЕС и съпровождащата този процес конвергенция на местния 

дългов пазар към европейския такъв, също ще предопределят промяна както в 

ценовите равнища при ново заемане, така и при използването на различни дългови  

инструменти, след оценка на възможните източници за финансиране. 

 В този контекст, и през 2006 г. суверенния кредитен рейтинг беше повишен от 

страна на три рейтингови агенции в лицето на Mood’s, Standard & Poor’s и Japan Credit 

Rating Agency. Актуализацията на рейтинга в посока нагоре е оценка за 

благоразумната фискална политика, развитието на реалния сектор и успешното 

финализиране процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз. 

Присъденият за първи път през 2004 г. рейтинг на България от инвестиционен клас и 

последващото му актуализиране в посока нагоре, поставят страната в категорията 

заемополучатели, които могат да разчитат на много по-широк кръг инвеститори и 

различни източници за финансиране, при съпътстваща този процес  по-ниска цена на 

заемния ресурс. 

Провежданата в тази среда политика по управление на държавния дълг, доведе 

до последващи положителни корекции в абсолютния размер на дълга и неговата 

тежест спрямо БВП. В номинално изражение в сравнение с 2005 г., държавния и 

държавногарантирания дълг намалява със  647.6 млн. евро и достига 6.20 млрд. евро, а 

като съотношение спрямо БВП възлиза на 24.7 %, което е понижение от 6.6 процентни 

пункта. Това е петата поредна година, в която е реализирано намаление на 

съотношението дълг/БВП с повече от 6 процентни пункта, и то се дължи основно на 

два фактора – стабилният ръст на икономиката и разумната фискална политика.  

Графика 2: Динамика на държавния и държавногарантиран дълг 

Очертаната макроикономическа среда и прогнозите за нейното средносрочно 

развитие, както и размера и структурата на дълга, не предполагат предефиниране на 

целите и инструментариума за тяхното реализиране, заложени в Стратегията за 

управление на държавния дълг за периода 2006 – 2008 г. В този контекст обаче, 

отчитайки бързо променящата се конюнктура и новите предизвикателства, свързани с 

членството на страната в ЕС, усилията ще продължат да бъдат насочени към 

стриктното и последователно реализиране на целите, както следва:  

 

І. Стриктно наблюдение на размера на дълга 

През 2006 г. новото заемане се осъществяваше в съответсвие с провежданата 

фискална политика, при спазване заложените в бюджета за 2006 г. референтни 



 4

стойности за държавния дълг. Отчитани са също така, текущото състояние и 

прогнозното развитие на редица ключови фактори, като негативното салдо по текущата 

сметка на платежния баланс, тенденциите на нарастване на брутния външен дълт на 

страната, текущото изпълнение на бюджета и формирането на бюджетното салдо, 

нивото на фискалната резервна сметка, местната и международна пазарна конюнктура.  

Стеснената фискална позиция, формирания бюджетен излишък и стабилно 

нарастващото ниво на фискалния резерв, предопределиха формирането на отрицателно 

нетно дългово финансиране в размер на 986.6 млн. лв. За формиране отрицателната 

стойност на финансирането, в най-голяма степан допринесоха извършените през 2006 

г. операции по предсрочно погасяване на външен държавен дълг в размер на 685 млн. 

лв., редуцирането на размера на емитираните на местния пазар ДЦК, предвид 

специфичните особености на пазарната конюнктура, както и забавянето в графика на 

усвояванията по държавни инвестиционни заеми, в това число и нови такива. При 

разглеждане по дългови инструменти, положително нетно финансиране е реализирано 

само при емисиите на ДЦК на вътрешния пазар в размер на 118.8 млн. лв., както и при 

държавните инвестиционни заеми в размер на 121.2 млн. лв. Формираната 

положителна стойност при емисиите на ДЦК, макар и в по-малък размер от 

предвиденото в бюджета за 2006 г., е следствие от необходимостта за обезпечаване 

нормалното функциониране на ликвиден местен дългов пазар. Съответно при 

инвестиционните кредити, положителното нетно финансиране е пряко следствие от 

договорените условия по усвояване и изплащане на заемите, в контекста на 

обвързаността им с конкретната реализация на проектите, които същите финансират.  

И през 2006 година политиката на заемно финансиране се съпровождаше както 

от извършването на комплексни анализи на заемния ресурс, конкретните условия за 

финансиране, възможните дългови инструменти, развитието на макроикономическата 

и пазарната среда, така и при непрекъснато наблюдение на размера, профила на дълга 

и разходите за неговото обслужване.  

Както вече бе отбелязано, в края на 2006 г. държавния и държавногарантирания 

дълг възлиза на 6 196.8 млн. евро, в т.ч. вътрешен – 1 511.3 млн. евро и 4 685.5 млн. 

евро външен. Общата дългова тежест, съотнесена спрямо БВП възлиза на 24.7%, при 

съответно разпределение от 6.0% за вътрешния и 18.7% за външния дълг. 

Представените стойности се характеризират с цялостно намаление, с изключение на 

размера на вътрешния дълг, който нараства с 57.8 млн. евро в сравнение с 2005 г., като 

пряко следствие от реализираните положителни нетни емисии. Този номинален растеж 
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на дълга обаче, е елиминиран от растежа на БВП, като резултат от което относителния 

дял на вътрешния дълг за едногодишен период дори намалява с 0.6%. Последващо 

подобрение отбелязват и другите наблюдавани и анализирани индикатори, свързани 

преди всичко със структурата на дълга, която структура се репликира от 

съотношенията между вътрешния и външния дълг, дълга с фиксирани и плаващи 

лихвени купони, дълга деноминиран в лева (респ. евро) и др. валути, разходите за 

обслужване на дълга и др. 

Таблица 1: Таблица динамика на държавния и държавногарантиран дълг 

Графика 3: Динамика на вътрешния и външния дълг 2002-2006 година 

В края на 2006 г. задълженията към външни кредитори в относително 

изражение представляват 75.6% от общия размер на дълга. Въпреки значимия им дял, 

продължава тенденцията към намаляване на тези задължения, като само в рамките на 

едногодишен период движението в посока надолу възлиза на 3.15%. Отчетеното 

намаление резултира преди всичко от отрицателното нетно външно финансиране, 

респ. положителното вътрешно, но е повлияно и от обезценката на щатския долар. 

Плавната редукция на външната задлъжнялост е от изключително значение в 

контекста на поддържане устойчивостта на външните финанси в противовес на 

нарастващия брутен външен дълг на страната. 

Лихвената структура на дълга е доминирана от задължения, по които се 

изплащат фиксирани лихвени купони. Техния дял към края на 2006 г. възлиза на 

66.2%, което е нарастване от 6.4% в абсолютно изражение, в сравнение с предходната 

година. Стойността на отношението е следствие както от преобладаващото ново 

финансиране при фиксирани лихви, така и от извършените предплащания и редовни 

амортизации по дълг с плаващи лихви. В периоди на повишение на лихвените 

проценти, каквито понастоящем са дългосрочните очаквания, фиксираните лихвени 

купони обезпечават сигурност и предвидимост за бюджета, от гледна точка на 

обслужването на дълга в обръщение. 

Графика 4: Лихвена структура на държавния и държавногарантиран дълг 
Във валутната деноминация на дълга към края на 2006 г., със сумарно тегло от 

70.5% преобладават задълженията в лева и евро. Същите, в сравнение с предходната 

година бележат увеличение от 7.1%, което е за сметка почти по равно на доларовия 

компонент и на компонента на другите валути. Причините основно се коренят в 

доминантното ново заемане в евро и лева (на вътрешния пазар), редовната 
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амортизация и извършените предплащания на дълг, деноминиран в щатски долари и 

други валути, като специални права на тираж. 

    Графика 5: Валутна структура на държавния и държавногарантиран 

дълг 

И през 2006 година, като пряко следствие от нарастването на БВП и намаляване 

размера на дълга, както и от доминантната част на дълга с фиксирани лихвени купони, 

което минимизира волатилността на разходите от очакваното дългосрочно повишаване 

на лихвените проценти, продължи тенденцията на понижаване стойността на 

показателя разходи за обслужване на дълга/БВП. В сравнение с предходната година, 

показателят намалява с 0.3 проценти пункта, достигайки до 1.3%. Идентична промяна 

бележи и показателя разходи за обслужване на дълга/бюджетни разходи, който от 

4.1% през 2005 г. достига 3.5% в края на 2006 г.  Разбира се, върху нивата на 

показателите ще продължат да оказват влияние и други фактори, като движението на 

валутните курсове, развитието на местния дългов пазар, дългосрочната рискова 

премия върху българския дълг и оценката за кредитоспособността на страната, 

намираща израз в присъждания суверенен кредитен рейтинг.  

Графика 6: Лихвени разходи 

За положителните промени в размера и индикативните параметри на дълга, както 

и за намаляване размера на лихвените разходи по дълга, съществен принос имат и 

осъществените през 2006 г. предсрочни погасявания на външен държавен дълг. Същите 

са извършени както в контекста на заложените цели в Стратегията за управление на 

държавния дълг, така и при отчитане ефектите им върху изпълнението на държавния 

бюджет, нивото на фискалната резервна сметка, размера на брутния външен дълг и др. 

През годината извършените операции по предплащане на външен държавен дълг 

възлизат на обща стойност от 685 млн. лева. Доминантна част в общата сума имат 

предплатените пет заема към  Международната банка за възстановяване и развитие на 

обща стойност от 367.6 млн. лева  и шест транша по двегодишното стенд-бай 

споразумение с МВФ на обща стойност от 296.2 млн. лева. Също така, изцяло са 

погасени и задълженията към Кралство Испания и тези към американската Корпорация 

за стокови кредити по Споразумението за продажба на селскостопански стоки /PL/.  

Отчитайки размера на дълга, както и растящата нужда от осигуряване на 

национално съфинансиране за инвестиционни проекти от национално значение, които 

се реализират по линия на европейските фондове, за 2006 година за финансиране с 

държавни заеми са одобрени 6 инвестиционни проекта на обща стойност от 730.3 млн. 
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евро. Съществена част от тях са и такива, свързани с модернизацията на българската 

армия, предвид ангажиментите на страната произтичащи от членството й в НАТО.  

Респективно, през 2006 г. са одобрени за финансиране с държавни заеми и със 

заеми с държавна гаранция през 2007 г. 8 инфраструктурни проекта на обща стойност 

от 815.4 млн. евро. Основни финансиращи институции по тези проекти са 

Европейската инвестиционна банка и Световна банка. 

Графика 7: Структура на дълга по кредитори 

Одобряването на инвестиционните проекти е осъществено при стриктно 

спазване на нормативно определения ред в рамките на бюджетната процедура за 

съответната година и при висока степен на прозрачност и предвидимост, отчитайки 

правителствените приоритетни сфери, в които е необходима държавна подкрепа, както 

и в контекста на генериране на национален капацитет за усвояване на безвъзмездната 

финансова помощ по линия на ЕС. 

Отчитайки нивото на реализация на поставената цел, усилията ще продължат да 

бъдат насочени към нейното последователно и стриктно реализиране, при използване 

на предвидения в Стратегията за управление на държавния дълг подходящ 

инструментариум. 

 

ІІ. Поддържане на разходите за обслужване на дълга на ниско ниво в 

средно- и дългосрочен аспект при приемлива степен на риск 

През 2006 г. се запазва тенденцията на намаляване на разходите по обслужване 

на дълга в абсолютно и относително изражение. Общият размер на разходите по дълга 

възлиза на 640.3 млн. лв., което е намаление от 45.2 млн. лв. в сравнение с 2005 г. 

Аналогична промяна регистрират и индикаторите, представящи частта от националния 

доход и бюджетните разходи, която се насочва към обслужване на държавния дълг в 

обръщение. В края на 2006 г. съотношението лихвени разходи/БВП възлиза на 1.3%, 

което е редукция в посока надолу от 0.3% за едногодишен период. Респективно за 

същият период от време, показателят лихвени разходи/бюджетни разходи възлиза на 

3.5%, което е намаление от 0.6%.  

Най-съществен принос за отчитаната стойност на разходите има еднопосочно 

действащото влияние на намаляващия размер на дълга и растежа на БВП. Влияние 

оказват и понижаващата се рискова премия на българския държавен дълг, вследствие 

от повишаването на суверенния кредитен рейтинг и обезценката на щатския долар, 

макар и не така съществено. 
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В хода на изпълнение на поставената цел за поддържане на разходите за 

обслужване на дълга на ниско ниво при приемлива степен на риск, изключително 

внимание е отделяно на оптималната селекция на използваните дългови инструменти 

при новото заемане. Изхождайки от обстоятелството, че новото външно заемане през 

2006 г. е предназначено за финансиране на инвестиционни проекти, полезния ефект от 

който е отложен във времето, акцента е поставян преди всичко върху улеснения 

достъп до дългосрочни ресурси, собствената експертиза и контрола върху 

разходването на средствата в съответствие с реализацията на проекта, предоставяни от 

страна на кредитора, като гаранция за ефективното изразходване на публични 

средства. Успоредно с това обаче, приоритетно са отчитани и финансовите параметри 

на заемния ресурс в контекста както на бъдещата възвращаемост на проекта, така и на 

влиянието им върху дълга и разходите за неговото обслужване. Като пряко следствие 

от това, новите инвестиционни проекти са финансирани с кредити, преди всичко по 

линия на международните финансови институции, в лицето на Международната банка 

за възстановяване и развитие (МБВР), Европейската банка за възстановяване и 

развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).  

При вътрешното финансиране, при спазване на референтните стойности 

заложени в бюджета за 2006 г., усилията за поддържане на ниски лихвени разходи се 

съпровождат от комплексен анализ на конкретния размер на заемния ресурс, 

времевото му разположение, основните параметри на емисиите, състоянието и 

текущото изпълнение на бюджета, нивото на фискалната резервна сметка, 

ликвидността във финансовата система, тенденциите в развитието на местния и 

международните капиталови пазари. В тази връзка, номиналната стойност на 

новоемитираните през годината ДЦК е редуцирана наполовина и възлиза на 517.7 млн. 

лв., като най-съществен принос за осъществената редукция имат отсъствието на 

необходимост от финансиране нуждите на бюджета поради реализирания бюджетен 

излишък, стабилното ниво на фискалната резервна сметка, покачването на 

доходността по всички матуритети на българската крива на доходността, в унисон с 

нарастването на доходността по кривата на еврозоната и лихвените проценти на 

международните пазари. Това наложи с особена важност, продължаване усилията за 

пласиране по една бенчмаркова емисия в основните матуритетни сегменти от 3 

месеца, 3, 5 и 10 години на кривата на доходността в обеми, които да способстват 

последващата й ликвидност на вторичния пазар на държавен дълг. Отчитайки трайния 

интерес на участниците на пазара към средносрочните и дългосрочните ДЦК, същите 
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имат доминантен дял в общия размер новоемитирани ДЦК, който дял възлиза на 

87.5%. От тях с най-голям индивидуален обем от 170.0 млн. лв. е 10-годишната 

емисия, отчитайки както поставяния акцент върху дългия края на кривата на 

доходността, така и факта, че тези ДЦК са база за определяне на дългосрочния лихвен 

процент, който е един от Маастрихските критерии и неговото изпълнение е 

необходимо условие за членство на страната в Икономическия и паричен съюз. 

Разбира се, през годината продължи емитирането и на краткосрочни ценни книжа (3 

месечни), чийто обем възлиза на 65.0 млн. лв., преди всичко с цел поддържане на 

ликвидна бенчмарк крива на доходността на българския държавен дълг, включително 

и в късия й край. Изграждането и поддържането на подобна бенчмаркова крива цели 

преди всичко подкрепа развитието на ефикасен и ликвиден местен пазар на държавен 

дълг, което от своя страна, разбира се при равни други условия, е предпоставка за 

последващо оптимизиране цената на заемния ресурс.     

В тази връзка и през 2006 г. вторичния пазар на държавни дългови инструменти 

се развиваше в рамките, очертани през последните години, с подчертан интерес към 

средносрочните и дългосрочните матуритети и към ДЦК, деноминирани в лева. Най-

голям дял от регистрираните сделки, отново заемат операциите по блокиране и 

деблокиране на ДЦК във връзка с използването им като обезпечение на бюджетни 

средства, следвани от окончателните покупко-продажби и репосделките. Търгуемите 

обеми отново са неравномерно разпределени през отделните периоди на годината. 

Както и през предходните години, най-оживена е търговията в дните на придобиване на 

нови емисии и в дните с най-динамична промяна в средствата на бюджетни 

организации в търговските банки, които се обезпечават с ДЦК. Това свидетелства за 

недостатъчна степен на ликвидност на пазара, което респективно предполага 

продължаване на усилията в посока осигуряване на по-висока ликвидност, 

включително и по линия на положително нетно финансиране. 

За постигане на заложената цел, през годината успешно е използван и 

инструментариума, свързан с принципа за доминантно ново заемане както при 

фиксирани лихвени купони, така и предимно в лева и евро. Подобен подход е 

репликиран от  необходимостта за поддържане стабилността и прогнозируемостта на 

бюджетните разходи, а също и от обвързаността към еврото на функциониращия в 

страната паричен съвет и структурата на експортните постъпления. Не на последно 

място, са отчетени и тенденциите за дългосрочно покачване на лихвените проценти и 

състоянието на отделните сегменти на финансовите пазари, както и стандартните 
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условия за финансиране от страна на международните финансови институции. В тази 

връзка, предвид новите външнополитически условия, в които ще функционира 

икономиката с присъединяването на страната към ЕС, прогнозите за развитие на 

макроикономическата среда и пазарната конюнктура, политиката на заемане през 

годината бе ориентирана предимно към избор на стандартизирани дългови 

инструменти с фиксиран лихвен процент в национална валута и евро.   

Очертаната степен на реализация на поставената цел и нейната актуалност, 

предполагат продължаване на усилията  в посока максималното използване на 

предвидения в Стратегията за управление на държавния дълг инструментариум. 

 

ІІІ. Осигуряване на стабилни източници за финансиране на бюджета и 

рефинансиране на дълга. 

Осигуряването на стабилни дългови източници на финансиране и през 2006 г. е 

цел с приоритетно измерение. Реализацията й преминава през непрекъснат процес на 

анализиране на възможните местни и международни източници на финансиране, в 

контекста както на постигане на целите, за които е предназначено конкретното 

финансиране, така и за открояването на заемния ресурс с най-подходящи условия, като 

финансови параметри, бързина на достъп, регламент, процедури, мащаб и др. Също 

така, обект на анализ е и влиянието на новото финансиране върху размера и 

структурата на дълга, разходите за неговото обслужване, състоянието и изпълнението 

на бюджета, нивото на фискалната резервна сметка и др. 

През 2006 г. при спазване референтните стойности заложени в бюджета, за 

рефинансиране на дълга в обръщение са използвани емисии на държавни ценни книжа 

на местния пазар, а за проектно финансиране - заеми от международни финансови 

институции. Въпреки отсъствието на емисии на международните капиталови пазари, 

същите внимателно и задълбочено са наблюдавани и анализирани, в качеството им 

както на алтернативен на местния пазар източник на финансиране, така и като база за 

сравнение на ценовите равнища на заемания ресурс. 

За постигането на целта, свързана с осигуряването на вътрешния пазар като 

стабилен източник на финансиране, през 2006 г. своевременно е прилаган почти 

пълния инструментариум, предвиден в действащата Стратегия за управление на 

държавния дълг. Същият се характеризира с комплексни действия за насърчаване 

развитието на първичния и вторичния пазар на вътрешен държавен дълг, отчитайки 

неразривната взаимообвързаност между двата пазара.  
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На първичния пазар, продължи провеждането на прозрачна, последователна и 

предвидима емисионна политика, която се осъществяваше по линия както на 

оповестяване концептуалната същност на тази политика в рамките на годината, така и 

на анонсирането на конкретните параметри на отделните емисии на месечна база. И 

през 2006 г. емитента на държавен дълг се придържаше към реализирането на 

положително нетно вътрешно финансиране, макар и в по-малък размер от 

предвиденото, вследствие преди всичко от реализирания бюджетен излишък, 

значителното превишение на текущия размер на фискалния резерв над законово 

определеното му минимално ниво и покачването на доходността по всички 

матуритети. Успоредно с реализираното значително намаление в брутната и нетната 

емисия, за ограничаване на потенциалните възможности за необосновано от обективни 

причини нарастване на доходността на първичния пазар, емисионната политика бе 

съобразена и с факторите, влияещи върху ликвидността на пазара. Като такива, преди 

всичко са идентифицирани изходящите и входящи бюджетни потоци, регулацията на 

минималните задължителни резерви от страна на банките, ръстът на кредитирането, 

сезонните дисбаланси, външните фактори, предпочитанията на инвеститорите към 

определен вид ДЦК и др. Не на последно място, за стимулиране развитието на 

първичния пазар на вътрешен държавен дълг, продължиха усилията в посока 

подобряване на неговата инфраструктура, чрез разработването, включително и на 

методология за бюджетно отразяване на различни модификации на аукциони за 

обратно изкупуване и замяна, както и на подписки за конвертиране на един вид ДЦК в 

друг вид.  

Друг елемент от особена важност, както за първичния така и за вторичния 

пазар, е подходящото структуриране на основните параметри на пласираните ДЦК. В 

тази връзка, отчитайки необходимостта от редуциране на брутната емисия през 

годината, продължи практиката за емитиране на една емисия в основните матуритетни 

точки на кривата на доходността – 3 месеца, 3, 5 и 10 години, при обеми обезпечаващи 

минималната им степен на ликвидност. Емитираните дългови инструменти, от гледна 

точка на техните основни параметри, са стандартизирани и унифицирани с 

общоприетите пазарни конвенции. Това на практика позволява поддържането на 

съпоставима ликвидна бенчмарк крива на доходността, със съответните позитивни 

ефекти върху развитието на пазара и цената на дълговото финансиране. 

Върху подобряване ефективността на вторичната търговия на вътрешен 

държавен дълг,  влияние оказа и въведената в средата на 2006 г. модернизирана 
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Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК. С нея се 

въведе STP обработка на сделките с ДЦК на принципа “сделка по сделка” в реално 

време, което доведе до съществено скъсяване на времето за сетълмент на сделките. С 

въвеждането на системата, по мнение на участниците на пазара, отпадат технически 

бариери от различно естество, пред развитието на вторичния пазар на ДЦК. 

Модернизацията на инфраструктурата на пазара, предопредели съответни промени в 

нормативната уредба, касаещи преди всичко регистрацията, търговията и сетълмента 

на сделките с ДЦК. 

Присъединяването на страната към ЕС, изведе на преден план необходимостта 

от разрастване и приоретизиране на действията, свързани с хармонизация на 

нормативната уредба в областта на пазарите на финансови инструменти в най-широк 

смисъл, като тези действия на практика надхвърлиха рамките на проблематиката, 

свързана с пазара на държавни дългови инструменти. В този контекст, са изградени 

междуинституционални връзки на оперативно равнище, и в частност между 

Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансови 

надзор (КФН), които до нивото на своите компетентности, насочиха усилията си в 

изготвянето на нови и изменение на действащи нормативни актове в областта на 

финансовите инструменти, услуги и пазари. Подобряването на техническите и 

регулационни механизми, както и хармонизацията на действащата в страната 

нормативна уредба с европейските регулации в тази област, цели постигане на 

прозрачен, ефективен и надежден капиталов пазар, който успешно да бъде интегриран 

в единните европейски пазарни структури. В тази връзка, през 2006 г. са изготвени 

проекти на редица нови закони, като Закон за допълнителен надзор върху финансовите 

конгломерати, Закон за кредитните институции, Закон за договорите за финансово 

обезпечение, Закон за мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови 

инструменти, Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и 

няколкократно е изменян и допълван Закона за публично предлагане на ценни книжа, 

а също така и Закона за гарантиране на влоговете в банките. 

Както вече бе отбелязано, през годината особена част от усилията бяха 

насочени към затвърждаване и разрастване на стратегическото сътрудничество с 

международните финансови институции,  в качеството им на източник на 

финансиране от съществено значение. Приоретността на подобно сътрудничество се 

обуславя от необходимостта за изграждане на национален капацитет, включително и 

на регионално равнище, за ефективно усвояване на средствата от фондовете на ЕС, 
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както по линия на осигуряване на националното съфинансиране, така и по линия на 

разработването на подходящи проекти. Неотложното осигуряване на механизми за 

финансиране и навременното изпълнение на проектите, отговарящи на високите 

инвестиционни потребности, основани на приоретизирани инвестиционни програми в 

ключовите сектори (транспорт, комунални услуги, опазване на околната среда, селско 

стопанство и др.), ще създадат възможности за подкрепа дългосрочния растеж на 

страната. 

В тази връзка и с оглед изтичане на Стратегията за подпомагане на страната, 

обхващаща периода 2002 - 2005 фискална година и включваща поредица от програмни 

заеми за преструктуриране и подкрепа на всеобхватни структурни реформи, през 2006 

г. бе договорена нова Стратегия за партньорство между Световна банка (СБ) и 

Република България за периода 2007-2009 финансови години. Стратегията за 

партньорство е основополагащ документ, който описва подробно подкрепата на 

Банката за България за постигане на устойчив икономически растеж и успешно 

присъединяване към Европейския съюз. Стратегията включва всички планирани 

операции на СБ в България, които се изразяват в отпускане на заемни средства, 

аналитична дейност и техническа помощ. Документът предвижда до 2009 г. отпускане 

на заеми в размер до 300 млн. щ. д. годишно, в т.ч. и на такива за развитие на 

политиките. Успоредно с това, СБ се ангажира да извършва значителна аналитична 

дейност и консултантски услуги, съсредоточаващи се върху приоритетните 

икономически цели на страната, като подобряване на инвестиционния климат за 

растеж на частния сектор и насърчаване на заетостта. За постигне на тези цели, СБ ще 

финансира проекти и програми в приоритетни сфери, като незавършените реформи в 

областта на човешкото развитие и осъществяването на финансово устойчиви 

инвестиционни програми в инфраструктурата, социалното включване и регионалното 

развитие за усвояването на значителните безвъзмездни средства от фондовете на ЕС. В 

допълнение, се предвижда и предоставяне на подкрепа чрез анализи и консултации по 

политиките. 

Също през 2006 г., е подписан Меморандум за разбирателство за развитие и 

финансиране на инфраструктура в рамките на План за инвестиции в транспортна и 

базисна инфраструктура на българското правителство (2007 – 2013) между 

правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 

Меморандумът очертава взаимоотношенията между страните, във връзка с осигуряване 

съфинансиране на програми и проекти, които ще се изпълняват със средства по 
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Кохезионния и структурните фондове на ЕС, както и по Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони. Документът също така предвижда, оказване на помощ 

от страна на банката на ЕС за успешното развитие на публично-частните партньорства, 

като важен механизъм за изпълнение на инвестиционни проекти, свързани със 

значителните инфраструктурни потребности на страната.    

На база на Меморандума, от страна на ЕИБ са поети ангажименти за създаване 

на кредитни линии за съфинансиране на Кохезионния и структурните фондове на ЕС за 

съответните "Секторни оперативни програми", и на  Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони за подобряване на инфраструктурата и околната среда в 

селските райони. Предвижда се специален инструмент, който позволява предварително 

финансиране на допустимите разходи за изпълнение на даден проект, преди 

получаване на помощите от ЕС, с цел подкрепа бързото изпълнение на проектите и 

усвояване на средства от ЕС (bridge financing). Този меморандум урежда рамковата 

помощ, предоставяна от страна на ЕИБ, в размер до 700 млн. евро годишно за периода 

2007-2013 г. в рамките на плана за инвестиции в транспортната и базисната 

инфраструктура на българското правителство. 

Като се взима предвид нивото на реализация на заложената в Стратегията за 

управление на държавния дълг цел, следва да продължат усилията, насочени към 

нейната последователна реализация и в бъдеще, в рамките на очертания от визирания 

документ период. 

 
IV. Поддържане на тясна координация и взаимна информираност между 

Министерството на финансите и Българската народна банка. 

 Членството на страната в ЕС, до голяма степен предопредели разрастване на 

междуинституционалното сътрудничество между Министерството на финансите и 

Българската народна банка. В изпълнение на ангажиментите между двете институции, 

очертани в Споразумението за дефиниране на дългосрочните задачи на централната 

банка като агент на правителството, продължи взаимодействието насочено към 

развитие и усъвършенстване на поддържаните от БНБ системи за емитиране, 

обслужване, регистрация, търговия и сетълмент на ДЦК. В този процес е отчитана 

необходимостта както от привеждането на системите в съответствие с европейските 

стандарти в тази област, така и от обезпечаване на условия за ефективното 

функциониране на вътрешния пазар на ДЦК и осъществяването на контрол върху 

сделките с тях. 
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Успоредно с това, продължи практиката за обмен на информация между двете 

институции, свързана с емисионната политика и стратегията за управление на 

държавния дълг. Тази практика е доразширена чрез създаването на експертна работна 

група, чиято цел е разработването на процедура за координация на прогнозите за 

финансовите потоци между двете институции, свързани с вноската на БНБ в 

държавния бюджет и депозитите на публични средства в БНБ, както и за разработване 

на правила за обмен на информация за ликвидността в банковата система, 

макроикономически и др. анализи от съществено значение.  

Членството на страната в ЕС наложи извеждането на преден план на 

необходимостта от ефективно сътрудничество в областта на хармонизацията на 

националната правна рамка с нормативно утвърдените изисквания на Европейския 

съюз, регламентиращи финансовите пазари и услуги. За тази цел, при спазване на 

принципите за ясно разграничени отговорности, прозрачност и редовен обмен на 

информация е сключено Споразумение между МФ, БНБ и КФН, с което се установява 

рамката на струдничество в областта на финансовата стабилност, услуги и пазари. На 

база на Споразумението е създадена Национална група за финансова стабилност със 

статут на постоянно действащ координационен орган, в който трите институции са 

представени на високо ниво. Целта на Националната група се изразява в изготвянето на 

подходящ механизъм за координация на общата политика на страната в областта на 

финансовите услуги и пазари. 

Сътрудничеството между двете инстититуции продължи и на плоскостта, 

свързана с определянето на дългосрочен лихвен процент за целите на конвергенцията, 

в качеството му на един от Маастрихските критерии1. Имайки предвид ангажиментите 

на БНБ да изготвя и докладва на Европейската централна банка (ЕЦБ) ежедневни и 

месечни стойности на дългосрочния лихвен процент, централната банка разработи и 

съгласува с МФ указания за неговото определяне, отчитане и наблюдение.  

Друго направление на междуинституционално сътрудничество, което се 

характеризира с интензивно развитие и бърз напредък е обменна на данни в областта 

на държавната финансова статистика, които впоследствие се предоставят на редица 

европейски институции, в т.ч. и на ЕЦБ. В тази област е отчетен значителен напредък, 

който касае както консолидацията на данните, така и практическото им доближаване 

                                                 
1 Изпълнението на критерия изисква подържане на стабилен дългосрочен лихвен процент, определен на 

базата на дългосрочните държавни ценни книжа, който да не надвишава с повече от 2 процентни пункта, този на 

трите страни от Еврозоната с най-добра ценова стабилност. 
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до качеството на информацията, характерна за най-добрите практики в страни, развити 

в това отношение. Също така, следва да се отбележи  дадената висока оценка от страна 

на европейската статистическа централа за стриктното спазване на изискванията за 

пълнота, навременност и консистентност на информацията, свързана с 

консолидирания държавен дълг. За нейното обезпечаване, МФ стартира разработката 

на модул, надстройка на Регистъра за държавния дълг, за автоматизирана обработка на 

базата данни, необходим за нуждите на регулярно изготвяната информация към 

европейски и др. международни институции.  

В контекста на очертаната актуалност на целта, усилията ще продължат да 

бъдат насочени към последователната й реализация и в бъдеще. 

Таблица 2: Размер на консолидирания държавен дълг  

Таблица 3: Скала на кредитните рейтинги по агенции и на присъдения от 

тях рейтинг на България 
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Таблица 1 
 

 
 

Динамика на вътрешния и външния дълг 
2002 - 2006 година
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Графика 3 

 
 

(млн. евро)
Структура 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Вътрешен дълг 1 530.7  911.3  955.1 1 087.0 1 153.8 1 370.6 1 453.5 1 511.3

I. Държавен дълг 1 060.3  906.2  951.7 1 086.1 1 153.8 1 370.6 1 453.5 1 511.3

ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета  450.9  491.4  554.6  754.9  879.2 1 130.5 1 214.3 1 300.7
ДЦК, емитирани за структурната реформа  495.5  389.9  382.4  321.7  270.4  240.0  239.1  210.5
ДЦК, емитирани на основание ЗДЗВСТБ/1996 г.  113.9  24.9  14.6  9.4  4.2 -              -              -              

II. Вътрешни държавни гаранции  470.4  5.1  3.4  1.0 -              -              -              -              

Външен дълг 9 028.5 9 640.4 9 672.9 8 216.4 7 356.0 6 584.6 5 391.0 4 685.5

I. Държавен дълг 8 587.1 9 159.5 9 096.6 7 685.9 6 961.1 6 140.6 4 876.8 4 134.3

Брейди облигации 4 954.6 5 347.7 5 400.0 2 398.7 1 890.1 1 164.1 -              -              
Други облигации -              -               250.0 2 310.0 2 091.4 2 018.3 2 162.5 2 050.2
 Парижки клуб  811.1  645.3  433.5  284.5  218.9  176.3  163.7  151.1
Световна банка  820.5  889.6  941.1  836.1  870.0  930.6 1 020.0  787.0
Г-24  70.9  60.8  53.8  48.9  42.0  34.6  36.9  14.3
Европейски съюз  400.0  460.0  390.0  390.0  350.0  350.0  287.5  215.0
МВФ 1 126.5 1 309.4 1 183.4  990.9  940.2  868.7  559.5  258.9
Други  147.7  136.6  136.6  129.2  125.2  125.2  62.3  44.2
Държавно инвестиционни заеми  207.8  251.0  240.3  236.7  383.0  428.8  549.2  588.6
Активирани държавни гаранции  48.1  59.2  67.8  61.0  50.2  43.9  35.2  25.0
IІ.Държавногарантиран дълг  441.4  480.8  576.3  530.5  394.9  444.0  514.2  551.2

Общо дълг 10 559.3 10 551.6 10 627.9 9 303.4 8 509.8 7 955.2 6 844.4 6 196.8

БВП ( млн. лв.) 23 790.4 26 752.8 29 709.2 32 401.6 34 627.5 38 822.6 42 797.4 49 090.6
БВП ( млн. евро) 12 163.9 13 678.5 15 190.1 16 566.7 17 704.8 19 849.7 21 882.0 25 099.6
Общо дълг /БВП 86.8% 77.1% 70.0% 56.2% 48.1% 40.1% 31.3% 24.7%

Забележка:
*Данните за дълг са по номинал.
Преизчислението на дълга в евро е по централния курс на БНБ за съответните валути към българския лев за последния работен ден на периода.
Данните за БВП са на Националния статистически институт. Източник: МФ и НСИ

Динамика на държавния и държавногарантиран дълг през периода 1999- 2006 година*
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Лихвена структура на държавния и държавногарантиран дълг
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Лихвени разходи
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Структура на дълга по кредитори
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Таблица 2 

(млн.  евро)

2004 г. 2005 г. 2006 г.
към 31.XII. към 31.XII. към 31.XII.

Консолидиран държавен дълг 7 557.8 6 422.9 5 764.7

1.  Дълг на централното правителство 7 511.2 6 330.2 5 645.6

2.  Дълг на социалноосигурителните фондове 0.0 0.0 0.0

3. Дълг на общините 46.6 92.6 119.1

Консолидиран държавен дълг/БВП в(%) 38.1 29.4 23.0

Забележки:

1.Дълга на централното правителство се отчита по номинална стойност и не включва държавногарантираните заеми. 
2. За изчисляване е използвано  БВП за 2006 г. - 49 090.6 млн. лв., БВП за 2005 г. - 42 797.4 млн. лв. и  БВП за 2004 г. 
- 38 822.6 млн. лв.
3. Преизчислението на дълга в евро е по централния курс на БНБ за съответните валути към българския лев за 
последния работен ден на периода.

Източник: МФ

Размер на консолидирания държавен дълг

Структура

 
 
 
Таблица 3  

Moody's S&P Fitch JCRA
Aaa AAA AAA AAA

Aa1 AA+ AA+ AA+

Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA-

A1 A+ A+ A+

A2 A A A

A3 A- A- A- 01.03.2006

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 26.10.2006

Baa2 BBB BBB BBB 17.08.2005

Baa3 BBB- BBB- BBB- 29.11.2006

Ba1 BB+ BB+ BB+

Ba2 BB BB BB

Ba3 BB- BB- BB-

B1 B+ B+ B+

B2 B B B

27.09.1996 B3 B- B- B-

Caa CCC+ CCC CCC

… … … …

C D D D

Дългосрочни ДЦК- Дългосрочни ДЦК-
чуждестранна валута местна валута Източник: МФ
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СКАЛА НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ ПО АГЕНЦИИ И НА 
ПРИСЪДЕНИЯ ОТ ТЯХ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2005-2006 Г.

 


