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І. Основни параметри на консолидираната фискална програма1 за 2007 г., на база 
предварителни данни. 
 

 

 Приходите по консолидираната фискална програма (КФП) към 31.12.2007 г. са в 
размер на 24 063.3 млн. лв., като спрямо същия период на 2006 г. приходите са нараснали 
с 20.1 %, или са събрани 4 039.9 млн. лв. повече. За периода януари - декември 2007 г. 
постъпленията по КФП представляват 112.6 % спрямо годишните разчети към ЗДБРБ за 
2007 г. 
           
  Структура на данъчните приходи по консолидирания бюджет  
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 * С оглед изчерпателност на данните за целите на  анализа в позицията „Преки данъци” са включени и приходите от позицията „Други 
данъци” – други данъци по ЗКПО и имуществени данъци 

                                                 
1 Обхваща републиканския бюджет и всички автономни бюджети – на общините, осигурителните фондове, ДВУ, БАН, БНР, БНТ, 
Висшия съдебен съвет, както и извънбюджетни фондове и сметки на централно и местно ниво. Данните са на база месечните отчети на 
ПРБК. 
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 Разходите по КФП (без вноската за бюджета на ЕС) към 31.12.2007 г. са в размер 
на 21 356.4 млн. лв., което представлява 104.9 % към разчетите към ЗДБРБ за 2007 г.  
 

 
Отчетените разходи по основните разходни групи за 2006 г. и 2007 г. са представени на 
следната графика: 
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 Вноската на България за бюджета на ЕС, изплатена за 2007 г. от централния 
бюджет възлиза на 595.2 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета 
на ЕС. 

 
 Излишъкът по консолидираната фискална програма за 2007 г. е в размер на 2 111.6 

млн. лв. 
 

 Фискалният резерв, изчислен по текущи валутни курсове към 31.12.2007 г., е 
7 447.7 млн. лв., което гарантира стабилност за икономиката и защита срещу възникване 
на евентуални рискове за изпълнението на бюджета за текущата година.  
 

 

ІІ. Изпълнение на републиканския бюджет2  за 2007 г. 
 
Основните параметри на изпълнението на републиканския бюджет за 2007 г., съпоставени 
с тези за предходната година и разчетите по ЗДБРБ за 2007 г., са представени на следната 
таблица: 
 
 
 

                                                 
2 Републиканският бюджет включва централен бюджет и бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата. 
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Таблица3  №1                                    
                                                                               (млн. лв.) 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 Отчет  

декември
    2006 г. 

Закон7 
 2007 г. 

Отчет 
декември

2007 г. 

Изпълнение 
спрямо 
2006 г.  

Изпълнение  
спрямо 

 закон 2007 г. 
Общо приходи и помощи 13 521.5 14 541.5 16 181.4 119.7% 111.3%
   -Данъчни 11 652.1 12 716.6 13 920.6 119.5% 109.5%
       Преки8 2 875.4 3 002.7 3 813.7 132.6% 127.0%
       Косвени 8 776.7 9 713.9 10 106.9 115.2% 104.0%
   -Неданъчни 1 793.9 1 576.2 1 941.8 108.2% 123.2%
   -Помощи 75.4 248.7 319.0   128.3%
 Разходи,трансфери и 
вноска за бюджета на ЕС 11 708.5 14 407.1 15 052.1 128.6% 104.5%
   -Нелихвени 6 361.0 7 956.5 7 996.3 125.7%               100.5%
      Текущи 5 127.8 6 001.2 5 875.2 114.6% 97.9%
      Капиталови 1 233.2 1 955.3 2 121.1 172.0% 108.5%
   -Лихви 630.8 727.5 617.5 97.9% 84.9%
      Външни заеми 445.8 529.5 460.7 103.3% 87.0%
      Вътрешни заеми 185.0 198.0 156.8 84.8% 79.2%
   -Трансф. др. бюджети 4 716.8 5 088.6 5 843.1 123.9% 114.8%
   - Вноска за бюджета на ЕС   634.4 595.2   93.8%
  Дефицит/излишък 1 812.9 134.4 1 129.4     

 

 

 

 

 Приходи по републиканския бюджет 
 
Общият размер на приходите и помощите по републиканския бюджет за годината е 
16 181.4 млн. лв., което представлява преизпълнение на разчета за годината с 11.3%. 
Съпоставката с отчетените постъпления по републиканския бюджет за 2006 г. показва, че 
през 2007 г. постъпленията нарастват с 19.7% или в абсолютна сума са събрани 2 660.0 
млн. лв. повече. Това се дължи най-вече на отчетеният ръст на данъчни постъпления през 
2007 г. спрямо 2006 г., като приходите от косвени данъци са нараснали с 1 330.2 млн. лв. 
(15.2%), а преките данъци - с 938.3 млн. лв. (32.6%). Неданъчните приходи също нарастват 
през 2007 г. спрямо 2006 г. с 8.2% (147.9 млн. лв.). След присъединяването на Република 
България към ЕС по републиканския бюджет започнаха да постъпват средства за 
подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение и за подобряване (улесняване) 
бюджетните парични потоци, съгласно чл. 32 от Договора за присъединяване на 
Република България към ЕС. Тази промяна обуславя значителното нарастване на 
постъпленията от помощи по републиканския бюджет през 2007 г. спрямо 2006 г. 
 

• Данъчни приходи 
 

Постъпилите данъчни приходи за 2007 г. са в размер на 13 920.6 млн. лв., което 
представлява преизпълнение с 9.5% на планираните разчети за 2007 г. и ръст от 19.5% 
(2 268.5 млн. лв. повече) спрямо 2006 г. 

                                                 
3 Поради извършено закръгление в млн. лв., някои сумарни позиции в Таблица №1 не се изчерпват от съставните им числа. 
4 В позицията капиталови разходи  по закон за 2007 г. е включен и резерва за неотложни и непредвидени разходи в размер на 131.4 
млн. лв. 
 

5В групата на преките данъци е включена и позицията „Други данъци” по републикански бюджет с оглед изчерпателност на данните. 
7 В позицията капиталови разходи  по закон за 2007 г. е включен и резерва за неотложни и непредвидени разходи в размер на 131.4 
млн. лв. 
8 В групата на преките данъци е включена и позицията „Други данъци” по републикански бюджет с оглед изчерпателност на данните. 
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 Косвени данъци 
 

Постъпленията от косвени данъци за 2007 г. възлизат на 10 106.9 млн. лв., или 104.0% 
спрямо предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. Основните фактори, които продължават да 
влияят върху приходите от косвени данъци са ръста на вноса в страната, нарастването на 
цените на основни суровини и горива, както и увеличението на цените на хранителните 
продукти и зърнени култури поради засушаването през летните месеци, увеличените 
ставки на акциза през 2007 г. и др. 

Най-голям относителен дял (47.4%) в данъчните приходи заема данъкът върху 
добавената стойност. Отчетените постъпления за 2007 г. са 6 598.5 млн. лв., или 104.7% 
спрямо годишния разчет. Сравнени с отчетените постъпления от ДДС към края на 2006 г. 
се отчита ръст от 13.3%, или 774.7 млн. лв. повече. 

От началото на 2007 г. в областта на облагане с ДДС бяха дефинирани две нови понятия – 
вътреобщностна доставка (ВОД), което замества досегашния режим износ за държавите-
членки, и вътреобщностно придобиване (ВОП), което замества режима на внос от 
държавите-членки. В този смисъл, постъпленията от ДДС се формират като суми от внос 
от трети страни-нечленки на ЕС, събрани от митници, и от сделки в страната и 
вътреобщностни придобивания, постъпили по сметки на данъчната администрация. За да 
се постигне съпоставимост и за целите на анализа, в отчета за 2006 г. постъпленията от 
ДДС от внос от страни-членки на ЕС в отчета за 2006 г. условно са трансформирани в 
постъпления от вътреобщностни придобивания.  

Постъпилите приходи от ДДС от внос за 2007 г. са в размер на 3 511.6 млн. лв., или със 
706.2 млн. лв. повече спрямо същия период на 2006 г. Най-значителен принос за доброто 
им изпълнение имат постъпленията от ДДС от внос на минерални горива, руди, цветни 
метали, машини и други апарати, които спрямо 2006 г. са нараснали с 419.0 млн. лв.  

Постъпленията от ДДС при сделки в страната и ВОП възлизат на 3 086.9 млн. лв., или 
110.2% спрямо годишния разчет. Влияние върху приходите от ДДС при сделки в страната 
и ВОП през 2007 г. оказва и факта, че през предходната година постъпленията от ДДС от 
внос от страните-членки на ЕС са събрани на входа (при влизането на стоките в страната), 
а след присъединяването ни в ЕС данъкът при ВОП става изискуем на 15-ия ден на месеца, 
следващ месеца, през който е извършена продажбата на стоката или услугата.  

Приходите от акцизи за 2007 г. възлизат на 3 315.4 млн. лв., което представлява 104.5% 
спрямо предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. Акцизите формират 23.8% от данъчните 
приходи по републиканския бюджет за годината. Спрямо 2006 г. постъпленията от акцизи 
са нараснали с 32.7% или 817.4 млн. лв.  

През 2007 г. бяха направени промени в Закона за акцизите, които са свързани с 
продължаването на процеса на хармонизиране на националното законодателство с това на 
ЕС. От началото на 2007 г. бе увеличен акцизът на течните горива и бе разширен обхватът 
на стоките, обект на облагане с акциз (въведе се акциз за въглища, кокс и електроенергия 
за стопански и административни нужди).  

Постъпленията от акцизи за годината са формирани от следните основни стокови групи: 
горива (50.9%), тютюневи изделия (40.6%), спиртни напитки и пиво (5.4%) и други 
акцизни стоки (3.1%).  

- Акцизите от тютюневи изделия за 2007 г. са в размер на 1 347.0 млн. лв., или с 43.4% 
повече спрямо 2006 г. Високият ръст е резултат на увеличеното потребление поради 
промяна на разпределението между специфичния и адвалорния акциз от 1 януари 2007 г. и 
изместване на цената на най-продавания ценови клас цигари от 2.30 на 2.00 лв. за кутия; 
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- Приходите от акциз от спиртни напитки и пиво са 178.1 млн. лв., или с 19.7% повече 
спрямо предходната година. Доброто изпълнение се дължи както на увеличеното 
потребление от началото на 2007 г., така и на засиления контрол от страна на 
митническите власти; 
- Приходите от други акцизни стоки - кафе, пътнически автомобили, въглища, кокс и 
електроенергия са в размер на 99.7 млн. лв.  
 

Постъпленията от мита за 2007 г. са в размер на 193.0 млн. лв., или 80.4% от предвидения 
годишен обем, като заемат 1.4% относителен дял в общия размер на данъчните приходи. 
Влияние върху приходите от мита през 2007 г. оказаха промените, свързани с отпадането 
на митата за страните от ЕС и прилагането на единната политика на Общността по 
отношение на трети страни, което се отрази в намаление на общото равнище на 
постъпленията от мита при индустриалните и селскостопански стоки. В стоковата 
структура на приходите от мита се увеличава делът на три основни групи – автомобили, 
захар и машини, които заемат общо 50.5%. Митата, събрани от внос на стоки с произход от 
Китай, възлизат на 56.4 млн. лв. и формират 29.2% от общия обем на митата за годината. 
Следват ги по обем приходите от мита върху стоки с произход Бразилия (35.9 млн. лв.) – 
18.6% от общо постъпилите. 

 Преки данъци 
 

Приходите от преки данъци за 2007 г. са в размер на 3 813.7 млн. лв. и надвишават 
разчета за годината с 27.0%. Спрямо 2006 г. се отбелязва ръст от 32.6%, или са постъпили с 
938.3 млн. лв. повече. Постъпленията от данъка върху дохода на физическите лица, 
корпоративния данък, данъка върху дивидентите и доходите и другите данъци по ЗКПО 
надвишават значително планираните годишни разчети, като факторите допринесли за това 
са разгледани по-долу. 

Постъпленията от корпоративен данък възлизат на 1 676.6 млн. лв., или 127.0% спрямо 
годишния разчет. Приходите от корпоративен данък съставляват 12.0% от данъчните 
приходи по републиканския бюджет. Спрямо 2006 г. се отчита ръст от 39.0%, което в 
абсолютна сума представлява 470.2 млн. лв. повече. Доброто изпълнение за годината бе 
повлияно от значителните постъпления през март и април, основно в резултат на 
годишното приключване на финансовата 2006 г. и по-високите постъпления от авансови 
вноски през годината. Продължаващата тенденция на нарастване на постъпленията от 
корпоративен данък е ясен индикатор за проявяващите се динамични ефекти от мерките в 
данъчната политика по отношение на този данък през последните години, вследствие на 
които се увеличиха стимулите за инвестиции, насърчава се икономическата активност, 
респективно нарастват печалбите на компаниите, намалява се делът на сивата икономика и 
се увеличават постъпленията от корпоративен данък в бюджета.  

Приходите от корпоративния данък на нефинансовите предприятия (вкл. юридически лица 
с нестопанска цел) за 2007 г. са в размер на 1 502.4 млн. лв., което представлява 
преизпълнение на разчета за годината с 29.1%. Приходите от корпоративен данък на 
финансови институции (включително застрахователни компании) към края на годината 
възлизат на 174.2 млн. лв., което е преизпълнение на разчета за годината с 11.7%.  

Постъпленията от данък върху доходите на физическите лица за 2007 г. са в размер на 
1 808.7 млн. лв. (125.1% спрямо годишния разчет) и формират 13.0% от общия размер на 
данъчните приходи по републиканския бюджет. При анализа и съпоставката с 
предходните години следва да се има предвид, че с направените промени в нормативната 
база през 2007 г. доходите на чуждестранните физически лица се облагат по реда на 
ЗДДФЛ, а не по реда на ЗКПО с данък при източника, както и социалните разходи, 
изплащани в пари, се облагат по ЗДДФЛ по месечната скала за облагане на доходите на 
физически лица. Факторите, допринесли за доброто изпълнение на приходите от ДДФЛ са 
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ръстът на доходите на заетите, по-високия брой наети лица, по-големия размер на 
постъпилия данък по годишните данъчни декларации и авансовите вноски и др. 
 

По трудови правоотношения от данъка за периода януари – декември 2007 г. са 
постъпили 1 402.5 млн. лв., или с 40.2% повече спрямо предходната година. Основните 
причини за този ръст са по-ниското равнище на безработица (6.91%), което по данни на 
Агенцията по заетостта намаля с 2.8 процентни пункта спрямо месец януари, ръстът на 
доходите на заетите, който изпреварва значително планирания в прогнозата за 2007 г. и др.  
 

По извънтрудови правоотношения (свободни професии, граждански договори и др.) 
приходите от ДДФЛ за 2007 г. са 303.8 млн. лв. при 268.0 млн. лв. за 2006 г.  

Приходите от патентен данък за годината са в размер на 36.1 млн. лв. при 50.0 млн. лв. за 
2006 г. По-ниските постъпления спрямо предходната година се дължат главно на отпадане 
на дейности от обхвата на патентното облагане от началото на 2007 г. като облагането с 
патент на транспортните дейности, таксиметровите превози и превозите по допълнителни 
автобусни линии, както и облагането с патент на юридическите лица. Патентното облагане 
се прилага само по отношение на физическите лица и едноличните търговци, които не са 
регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност. 

Постъпленията от окончателен данък върху доходите на местните и чуждестранни 
физически лица и данък върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове на местни 
и чуждестранни физически лица към 31.12.2007 г. възлизат на 66.2 млн. лв.  
 

Постъпленията от данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и 
чуждестранни юридически лица (ЧЮЛ) и данъка върху доходите на ЧЮЛ към 
31.12.2007 г. са в размер на 156.0 млн. лв., или 172.0% спрямо разчета за годината. 
Основната част от тези постъпления са от данъка върху доходите на чуждестранни 
юридически лица – 113.8 млн. лв. и представляват данък върху възнаграждения за 
технически услуги.  
 

Постъпленията от други данъци по републиканския бюджет за отчетния период са в 
размер на 172.4 млн. лв., или 118.0% към разчета за годината. Основната част от 
приходите са формирани от данък върху социалните разходи, предоставяни в натура, 
данък върху залози за хазартни игри и данък върху приходите на бюджетните 
предприятия. Алтернативните данъци по ЗКПО, сравнени с тези от предходната година, са 
намалели с 28.3 млн. лв., главно поради това, че социалните разходи, изплащани в пари, от 
началото на 2007 г. се облагат с данък върху доходите на физическите лица, както и 
поради намаление на данъчните ставки на някои данъци върху определени разходи, 
извършвани от фирмите. 
 

Структура на данъчните приходи по републиканския 
бюджет за 2006 г. и 2007 г. 

 

2006 г.                                                                 2007 г. 

ДДФЛ
11,4 %

Корп.
данък
10,4 %

Мита
3,9 %

Акцизи
21,4 %

Др. данъци
1,9 %

ДДС
50,0%

ДДЛД
1,1 %

 

ДДФЛ
13,0 %

Корп.
данък

12,0 %

Мита
1,4 %

Акцизи
23,8 %

Др. 
данъци
1,2 % ДДС

47,4 %

ДДЛД
1,1 %
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• Неданъчни приходи 

 

Отчетените неданъчни приходи по републиканския бюджет за 2007 г. са в размер на 
1 941.8 млн. лв., или 123.2% спрямо годишния разчет. Много добро е изпълнението на 
неданъчните приходи по бюджетите на министерствата и ведомствата в размер на 1 401.1 
млн. лв. (139.7% спрямо ЗДБРБ за 2007 г.), като формират 72.1% от неданъчните приходи 
по републиканския бюджет. Изпълнението на неданъчните приходи по централния 
бюджет за отчетния период е в размер на 540.7 млн. лв., или 94.3% от предвиденото за 
годината. Изпълнението на някои показатели в частта на неданъчните постъпления по 
централния бюджет превишава годишния разчет: приходите от дивиденти към края на 
годината представляват - 126.2%, постъпленията от концесии – 135.9%, приходите от 
лихви  - 144.6%. 

 

• Помощи  
 

Постъпилите помощи по републиканския бюджет през 2007 г. са в размер на 319 млн. лв. и 
представляват основно средства за подпомагане изпълнението на Шенгенското 
споразумение и за подобряване (улесняване) бюджетните парични потоци, съгласно чл. 32 
от Договора за присъединяване на Република България към ЕС (263.2 млн. лв.). 
 

 Разходи по републиканския бюджет 
 

Разходите по републиканския бюджет (вкл. трансферите за др. бюджети и вноската за 
бюджета на ЕС) за 2007 г. са в размер на 15 052.1 млн. лв., което представлява 104.5% 
спрямо предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. Основните направления, за които беше насочен 
допълнителен финансов ресурс през 2007 г. бяха: за финансиране изграждането на пътна, 
железопътна, екологична и друга инфраструктура, вкл. и за метрополитена в София; за 
изпълнение на поети ангажименти по глава „Енергетика” и глава „Телекомуникации и 
информационни технологии” от договора за присъединяване на Република България към 
Европейския съюз (ЕС); за временни безлихвени заеми на общините от централния 
бюджет по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС; за финансиране на 
модернизацията на отбраната, за системата за видеонаблюдение на Министерството на 
вътрешните работи, горива и материали за отбраната и сигурността; за изграждане на 
националната мрежа на държавната администрация и ползваните от нея софтуерни 
продукти; за дейности по културата и спортните програми и за други неотложни разходи. 
 

 

• Нелихвени разходи 
 

Нелихвените разходи по републиканския бюджет (без трансферите за др. бюджети), 
извършени през 2007 г. са в размер 7 996.3 млн. лв., което представлява 100.5% спрямо 
предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. средства. Съпоставено с данните за 2006 г. нелихвените 
разходи са нараснали с 1 635.3 млн. лв., което представлява ръст от 25.7%.  

От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в нелихвените разходи (31.0%) са 
разходите за заплати и осигурителни вноски, които са в общ размер на 2 284.2 млн. лв., 
или 93.7% от планирания размер за годината. След тях са разходите за текуща издръжка, 
които заемат 27.1% относителен дял в нелихвените разходи и са в размер на 2 166.0 млн. 
лв. (99.3% от разчета за годината). Това са основно разходи за горива, енергия, външни 
услуги, текущ ремонт, медикаменти, консумативи и др. извършени от първостепенните 
разпоредители с бюджетни кредити, които попадат в обхвата на републиканския бюджет. 
Социалните разходи (вкл. разходите за стипендии) са в размер на 664.1 млн. лв., или 74.6% 
от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. и са основно разходи по бюджета на МТСП за 
обезщетения по Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за семейните 
помощи за деца, Закона за социално подпомагане и др. Следва да се отбележи, че част от 
планираните социални разходи по линия на програмите за осигуряване на заетост се 
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отчитат като субсидии по пътя на бюджетното изпълнение, тъй като средствата се 
получават от реалния сектор, а друга част се предоставя като трансфер по бюджетите на 
общините, което обуславя и по-ниския процент на усвоените средства спрямо планираните 
за годината. Средствата, изразходвани за капиталови разходи, прираст на държавния 
резерв и изкупуване на земеделска продукция са в размер на 2 121.1 млн. лв., или 108.5% 
спрямо разчета за годината. По-високият процент на усвоените средства спрямо разчета за 
годината се дължи на одобрените от Народното събрание и Министерския съвет 
допълнителни средства за финансирането на дейности по приоритетни политики и 
проекти за 2007 г. Следва да се има предвид, че в позицията капиталови разходи по 
разчета за 2007 г. е включен и резерва за неотложни и непредвидени разходи в размер на 
131.4 млн. лв., от който в процеса на изпълнение на бюджета са предоставени 65.0 млн. лв. 
като целеви трансфер за предотвратяване на последствията от стихийни бедствия на 
общините. 
 

• Разходи за лихви  
 

Разходите за лихви по републиканския бюджет за 2007 г. са в общ размер на 
617.5 млн. лв., или 84.9% от предвидените в разчета за годината. В основната си част това 
са разходи за лихви по външни заеми, които са в размер на 460.7 млн. лв. Лихвите по 
вътрешни заеми по републиканския бюджет са в размер на 156.8 млн. лв., или 79.2% от 
разчета за годината. 

 Нетният размер на трансферите по републиканския бюджет за 2007 г. е 5 843.1 
млн. лв., което представлява 114.8 % спрямо разчета за годината, в т.ч.: 

- Бюджетните взаимоотношения с общините включват нето предоставени трансфери 
в размер на 2 239.8 млн. лв., от които държавен трансфер на преотстъпения данък по 
Закона за облагане доходите на физическите лица в размер на 788.1 млн. лв., субсидии от 
централния бюджет в размер на 1 142.4 млн. лв., други целеви трансфери от централния 
бюджет са лимитирани 177.0 млн. лв., нетни трансфери от други бюджети в размер на 
134.2 млн. лв. и възстановени субсидии от предходни години в централния бюджет – 1.0 
млн. лв. Нето предоставените средства на общините превишават годишните разчети по 
ЗДБРБ за 2006 г. с 38.4%.  

 - На социално-осигурителните фондове – 2 173.9 млн. лв., което представлява 95.6% 
от годишния разчет. 

 - На съдебната власт – 263.3 млн. лв., или 100.3% спрямо годишния разчет, което е с 
13.2 млн. лв. (5.3%) повече в сравнение с 2006 г. 
 

• Размерът на вноската на България за бюджета на ЕС, изплатена за 2007 г. от 
централния бюджет възлиза на 595.2 млн. лв., което е в съответствие с регламент 
1150/2000 на Съвета на ЕС. 
 

 Излишъкът по републиканския бюджет към 31.12.2007 г. е в размер на 
1 129.4 млн. лв.  

 

 Финансиране на дефицита чрез операции по дълга 
 

По показателя погашения по външни заеми по централния бюджет (позиция във 
външното финансиране) за 2007 г. са изплатени общо 790.2 млн. лв. През месец 
декември са платени погашения по външни държавни заеми в размер на 118.9 млн. лв. – 
12.4 млн. лв. по задълженията към Полската национална банка; 21.7 млн. лв. по заемите от 
Световна банка, 80.7 млн. лв. към Европейски съюз и 4.2 млн. лв. по заемите от Япония. 
Средства за покриване на риска от активиране на държавни гаранции не са използвани. 

По държавните инвестиционни заеми за отчетния период са усвоени 222.0 млн. лв., от 
които 190.1 млн. лв. по заемите, управлявани от министерства и ведомства и 31.9 млн.лв. 



 

 10

по заемите с краен бенефициент търговски дружества. Изплатените погашения през 
отчетния период са в размер на 99.2 млн. лв., от които 62.6 млн. лв. по бюджетите на 
министерствата и 36.6 млн.лв. по ДИЗ с краен бенефициент търговско дружество, като за 
месец декември извършените погашения са в размер на 12.4 млн. лв.  

Операции с държавни ценни книжа по централния бюджет (позиция във вътрешното 
финансиране): през месец декември 2007 г. е отчетено положително нетно финансиране с 
ДЦК в размер на 13.1 млн. лв. На вътрешния пазар са реализирани емисии на държавни 
ценни книжа – десетгодишни облигации с номинална стойност 30 млн. лв. Отчетените 
погашения са в размер на 14.9 млн. лв. 

Общата сума на извършените погашения от началото на годината по дълга на МФ към 
БНБ /МВФ/ възлиза на 498.3 млн. лв., в т.ч. извършената през месец април операция по 
предсрочно погасяване на дълг (обратна покупка на специални права на тираж) в размер 
на 449.8 млн. лв., с която дълга на МФ към БНБ /МВФ/ бе напълно погасен. 
 

 ІІІ. Бюджет на съдебната власт 
По бюджета на съдебната власт през 2007 г. са постъпили приходи в размер на 79.5 млн. 
лв., които представляват 157.5% спрямо предвидените за годината. От отчетените 
собствени приходи, най-голям дял имат постъпленията от съдебни такси - 65.3 млн.лв., 
като одобрени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2007г. са 38.0 
млн.лв. или преизпълнение от 38%. Основна причина за реализирано преизпълнение от 
съдебни такси е отлагането с половин година влизането в сила на Закона за търговския 
регистър (01.01.2008 г.), съгласно който търговската регистрация ще се извършва от 
Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. 

Разходите по бюджета на съдебната власт са в размер на 335.1 млн. лв., или 107.0 % 
спрямо планираните за годината (313 млн. лв.). По-високият процент на усвоените 
средства спрямо разчета за годината е за сметка на преизпълнение на приходите от 
дейността на органите на съдебната власт, които съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 
2007 г. се разходват по ред определен от Висшия съдебен съвет. 
 

 ІV. Социалноосигурителни фондове 
 

Общият размер на постъпленията по бюджетите на социалноосигурителните фондове 
(НОИ, НЗОК, УПФ и ФГВРС) към декември 2007 г. е 4 953.2 млн. лв., или 106.7 % спрямо 
разчетите за годината. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски 
(4 890.3 млн. лв.) представляват 98.7% от общия размер на постъпленията по бюджетите 
на социално и здравно-осигурителните фондове, в т.ч. от социалноосигурителни вноски – 
3 704.2 млн. лв., а от здравноосигурителни вноски –  1 186.1 млн. лв. 
 

Разчетените по ЗБДОО и ЗБНЗОК за 2007 г. разходи на социалното осигуряване са в 
размер на 6 848.7 млн. лв. За 2007 г. са изразходвани 7 059.3 млн. лв., което представлява 
103.1 % спрямо годишния разчет, в т. ч. пенсии, помощи, обезщетения и 
здравноосигурителни вноски за пенсионери, безработни и др. в размер на 6 745.6 млн. лв., 
а здравноосигурителните плащания - в размер на 1 343.0 млн. лв.  
 

 V. Общини 
 

Постъпилите приходи по бюджетите на общините за 2007 г. са в размер на 1 664.0 млн. лв. 
и превишават с 54.7 % разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. Преобладаващ дял (67.6 %) заемат 
неданъчните приходи, които основно представляват приходи от общински такси и от 
продажби на общинско имущество и земя. 
 
Общият размер на разходите на местните бюджети е 4 070.6 млн. лв., или 156.1 % спрямо 
разчетите към ЗДБРБ за 2007 г.  
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