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I. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА 
ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА ПРЕЗ 2007 г. 

 

 

Световната икономика продължи да нараства през 2007 г., въпреки забавянето на 
американската и европейската икономики. Бързо развиващите се азиатски пазари 
запазиха своите високи темпове на растеж. Американската икономика отчете нарастване 
от 2.2% на годишна база, като значително забавяне се наблюдаваше през първото 
полугодие. Очакванията са през 2008 г. американската икономика да продължи да се 
забавя, в следствие на задълбочилите се проблеми на пазара на недвижимо имущество, 
довели до спад на инвестициите в сектора. Засегнат бе и финансовия сектор, в който 
банките отчетоха спад на печалбите, а затягане на мерките по отпускането на кредити 
намали тяхното търсене. От друга страна, покачващите се цени на енергийните носители 
и увеличаващата се безработица, могат да доведат до спад на потреблението и да 
допринесат допълнително за забавяне на реалния ръст на БВП. Американската 
централна банка през втората половина на миналата година предприе неколкократно 
мерки за понижаване на основния лихвен процент, като през първото тримесечие на 
2008 г. тенденцията се запази и лихвите бяха редуцирани до ниво от 2.0%. Предприетите 
мерки целят да съживят американската икономика, въпреки увеличаващия се риск от 
покачване на инфлацията. 

Европейската Централна Банка предприе мерки за повишаване на основните 
лихвени проценти. Тези решения бяха взети 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. 

Европейската икономика отчете нарастване от 2.8% за годината, като се 
наблюдаваше леко забавяне спрямо предходната година. На фона на ипотечната криза в 
САЩ и влошаването на световната конюнктура, може да очакваме през текущата година 
да продължи лекото забавяне на европейската икономика. Очакванията са вътрешното 
търсене да продължи да допринася в най-голяма степен за ръста на БВП. Въпреки, че 
темпото на нарастване на БВП ще намалее, ръста ще остане сравнително висок, 
подкрепен от нарастване на заетостта, намаляване на безработицата и запазване на 
рентабилността на предприятията. 

Пазарът на суров петрол през годината се характеризираше с висока ценова 
динамика, като от началото на годината се наблюдаваше постепенно нарастване на 
цените на международните пазари. Изострянето на геополитическото напрежение, 
намалението на запасите, отслабването на долара спрямо еврото и отказа на страните от 
ОПЕК да увеличат предлагането на енергийната суровина са в основата на високите 
цени. На фона на динамично растящото потребление на суров петрол в бързо 
развиващите се азиатски държави и нарастващото напрежение в световен мащаб, 
преобладават очакванията цената на енергийната суровина да се задържи на високи 
нива. 
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1. Макроикономическо развитие в България през 2007 г. 

1.1. Брутен вътрешен продукт 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2007 г. по текущи цени е 56.5 

млрд. лв., а реалният ръст на показателя леко се забави до 6.2% (спрямо 6.3% през 
2006 г.). С най-голям принос за икономическия растеж през годината бе секторът на 
услугите. Реалният ръст на добавена стойност в сектора достигна 7.5%, а относителният 
му дял в добавената стойност се увеличи с почти един процентен пункт и достигна 
61.5%. Най-динамично през годината се развиваше финансовото посредничество, чиято 
добавена стойност се увеличи с 34.3% през 2007 г. в реално изражение. За това 
допринесоха както разширяването на обхвата на финансовото посредничество, така и 
развитието на застрахователния пазар, пенсионните фондове и др. С висок принос бяха 
също отраслите търговия, транспорт и съобщения. През последните три месеца на 
годината и отрасъл държавно управление отчете относително висок темп на растеж от 
18.4%, което се дължи на изместването на една голяма част от планираните разходи за 
годината за последното тримесечие, а също така и на одобрените допълнителни 
бюджетни кредити през месец декември. 

Растежът на добавената стойност в индустрията се ускоряваше в течение на 
изминалата година и достигна 18.2% през последните три месеца на годината (14% за 
цялата 2007 г.). Добивната промишленост отчете спад от 5.8%, а всички останали 
отрасли ускориха темпа си на растеж. Делът на продажбите за вътрешния пазар се 
повиши, което от една страна съответстваше на все още високото вътрешно търсене и 
вероятно бе една от причините за забавянето на растежа на вноса през годината. Другият 
ефект от преструктурирането на продажбите бе намалението на зависимостта на 
производството от външни шокове в условията на забавяне на световната икономика и в 
частност европейската, която е основен търговски партньор на страната. Въпреки 
затварянето на мощности, производството на електроенергия нарасна с 14.2% в реално 
изражение, а добавената стойност се увеличи съответно с 17.2% през миналата година. 
Добавената стойност в строителството също ускори темпа си на растеж до 16.9% през 
2007 г. в сравнение с 14.5% през 2006г. Производството и добавената стойност в 
селското стопанство спаднаха с 18.3% и 29.8% през миналата година. Лошите 
резултати се дължаха на неблагоприятните климатични условия, които намалиха с над 
една трета произведената от растениевъдството продукция. Това, от своя страна, 
определи по-високи цени както на крайните продукти, така и на междинното 
потребление в самия отрасъл, което пък оказа натиск върху цените на хранителните 
стоки и повиши инфлацията през периода. Продукцията от животновъдството се 
увеличи с едва 0.8% на годишна база и не успя да балансира спада в другия основен 
подотрасъл в сектора – растениевъдството.  

Структура на БВП; реален растеж и принос на  отделните компоненти по 
елементи на крайното използване 

2006 г. 2006 г. 2007 г. 2007 г. 2006г. 2007г.
Процент от БВП* 

 
Реален
Растеж

 (%) 

Принос в  
растежа* 

(% пункта) 

Реален 
растеж 

 (%) 

Принос в  
растежа*    

(% пункта) 
(текущи цени) 

Крайно потребление 7.3 6.4 4.9 4.2 87.0 85.3 
Инвестиции в основен капитал 14.7 3.6 21.7 5.6 25.9 29.8 
Износ на стоки и услуги 8.7 5.3 5.2 3.3 64.5 63.4 
Внос на стоки и услуги  14.0 -10.7 9.9 -8.2 83.3 85.5 
БВП 6.3 6.3 6.2 6.2 100 100 

* Не е отразен приносът на измененията в запасите и статистическата грешка.Източник АИАП 
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Вътрешното търсене намали темпа си на растеж до 9.3% през 2007г. в сравнение с 
10.2% през 2006 г., но запази ролята си на основен фактор на растежа на БВП. С най-
висок принос за растежа бяха инвестициите в основен капитал, които се увеличиха с 
21.7% в реално изражение за 2007г. Услугите, където през миналата година бе 
произведена 61.5% от добавената стойност в икономиката, отново успяха да 
привлекат най-голям дял (59%) от общите инвестиции. С най-голям принос бе отрасъл 
операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги, който определи 
над една четвърт от номиналния растеж на общите инвестиции през годината. Делът на 
инвестициите в индустрията се увеличи до 38.7% в сравнение с 37.5% година по-рано. 
По данни от инвестиционната активност в индустрията около 37% от всички инвестиции 
са насочени за разширяване на производствения капацитет, което потвърждава 
резултатите от бизнес анкетите за увеличаване на поръчките както за местния, така и за 
външните пазари. Другият фактор от голямо значение за нарастването на капиталовите 
разходи в сектора, бе необходимостта да се спазят различните екологични и качествени 
стандарти на ЕС. Комбинацията от двата фактора предопредели номинални растежи от 
70%, 35% и 27.8% на инвестициите в производството и разпределението на 
електроенергия, преработващата и добивната индустрии. Макар и със забавящ се темп на 
растеж, инвестициите в отрасъл строителство продължават да се увеличават с над 50% 
годишно. 

Крайното потребление значително забави темпа си на растеж през миналата година 
до 4.9% в реално изражение спрямо 7.3% през 2006 г. Това стана основно за сметка на 
частното потребление, чийто растеж намаля до 5.3% спрямо 9.5% през 2006 г. Основно 
влияние върху показателя вероятно оказва ценовият фактор, тъй като изменението на 
пределната склонност към потребление показва увеличение. Въпреки това, не може да се 
твърди, че има влошаване на благосъстоянието на домакинствата, защото потреблението 
на нехранителни стоки нараства ускорено, а непазарното потребление спада с 14.4% в 
реално изражение. Провежданата благоразумна фискална политика с цел ограничаване 
на дефицита по текущата сметка доведе до отрицателен принос на правителственото 
потребление през 2006 г. и деветмесечието на миналата година. През четвърто 
тримесечие на 2007 г. потреблението на правителствения сектор се увеличи с 11.1% на 
годишна база и доведе до 3.1% увеличение на показателя за цялата година. 
Комбинацията от намалението на темпа на растеж на вътрешното търсене и 
преструктурирането на индустриалните продажби в посока по-голям дял на тези за 
вътрешния пазар през годината, доведе до подобряване на отрицателния принос на 
нетния износ за растежа на икономиката с половин процентен пункт през 2007 г. спрямо 
2006 г. За това основен принос имаше намалението на темпа на растеж на вноса от 14.7% 
през първо тримесечие до 5.7% през четвърто тримесечие на миналата година. 
Ускоряването на темпа на растеж на износа от 3.7% през януари – март до 6% през 
октомври – декември също оказа влияние. 

1.2 Инфлация 

Инфлацията през 2007 г. надхвърли значително стойностите, регистрирани през 
последните години. Инфлацията в края на годината, измерена чрез ХИПЦ, достигна 
11.6%, а средногодишната – 7.6%. За разлика от предходни години, инфлацията бе 
формирана в по-голяма степен от поскъпването на стоките и услугите с пазарно 
определяни цени, а не от повишаването на административно регулираните цени. 
Основните фактори, които влияеха върху изменението на пазарно определяните цени 
могат най-общо да се класифицират в две групи: 

- изменение на международните цени на стоки, имащи значение за динамиката на 
инфлацията в България. Тук се включват измененията на цените на суровия петрол и 
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горивата, на основни земеделски стоки и продукти на хранителната промишленост. Те 
влияят директно върху стойността на ХИПЦ, а така също и по линия на технологичните 
връзки и чрез изменението на цените на производител на свързани с тях стоки и услуги;  

- присъединяването на Република България към ЕС и процесът на конвергенция 
на цените и на доходите у нас към средното за ЕС равнище. 

Нарастването на инфлацията при пазарно определяните цени се дължи в най-голяма 
степен на хранителните стоки, чиито цени бяха повлияни от засушаването и 
повишението на международните цени на храните и енергийните стоки1. Годишното 
повишение при храните беше около 21.1%, като ускорението беше отчетено основно 
през летните месеци. 

Нарастването в цените при неенергийните нехранителни стоки и услуги бележи 
ускорение през 2007 г. Основен фактор за тяхната динамика е нарасналото 
платежоспособно търсене на домакинствата, финансирано както от по-високите реални 
доходи на населението, а така също и чрез подобрения достъп до кредитен ресурс. 
Въпреки че цените на жилищата не участват в индекса на цените, тяхното реално2 
нарастване се отразява върху потреблението и оттам върху общата инфлация. 
Нарастването на покупките на жилища и дълготрайни стоки не само увеличава 
потреблението в текущия период, но осигурява в някаква степен и бъдещо нарастване на 
потреблението, което идва от потока от услуги, свързан с използването на жилищата и 
дълготрайните стоки. 

Цените на енергийните стоки и услуги се увеличиха средно с 12% в края на 
разглеждания период, като основна роля за това имаха международните цени на суровия 
нефт. В началото на юли влязоха в сила и по-високи цени на електроенергията за битови 
и промишлени нужди. При останалите позиции с административно определяни цени 
средното увеличeние до края на 2007 г. беше 6.3%, с което общият принос на 
контролираните цени за инфлацията беше 1.1 процентни пункта. 

Факторите, които влияят върху общото ценово равнище в България след 
присъединяването й към ЕС, са продължаване на процеса на конвергенция на 
българската икономика, хармонизацията на акцизите с минималното им равнище в 
съюза, прилагането на Общата селскостопанска (ОСП) и Единната митническа политика 
(ЕМП). До голяма степен ОСП ще доведе до повишаване цените на хранителните стоки, 
главно поради завишаване на изискванията при производството. В същото време ЕМП 
действа пряко антиинфлационно като подпомага търговията в рамките на ЕС и индуцира 
косвен ефект, като засилва конкуренцията на вътрешния пазар. България е страната в ЕС 
с най-нисък доход на глава от населението и съответно с най-ниско равнище на цените3. 
Изпреварващите темпове на нарастване на производителността на труда в страната в 
сравнение с темповете на производителност средно за ЕС дават възможност за 
успоредно реално приспособяване равнището на доходите в страната, а от там – и на 
равнището на цените, т.е. по-висока инфлация в България от средната за ЕС. 

                                                 
1 По данни на Световната банка, през 2007 г. международните цени за редица стоки (суров нефт, природен 
газ, пшеница и зърнени храни, мазнини и масла) достигнаха исторически максимуми. При това сравнение 
се има предвид изменението на международните цени изчислено в евро (лева). 
2 Под нарастване на реалната цена на жилищата се има пред факта, че ръста в техните цени е по-висок от 
общата инфлация. Например, пазарните цени на жилищата се увеличиха средногодишно с 28.9%, а 
инфлацията - със  7.6%.  
3 По данни на Евростат за 2006 г. равнището на БВП на глава от населението по стандартите на 
покупателната способност (СПС) е 37.1 от това на ЕС 27=100, а равнището на цените и 
производителността на един зает са съответно 37.6 и 35.3. 
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Месечно изменение на ИПЦ  
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII’07 
1.5 0.5 0.0 0.6 0.3 -0.2 1.7 2.2 1.2 0.3 1.8 1.1 

 

Сред факторите, които имаха задържаща роля за ръста на вътрешните цени, бяха 
потреблението на правителството и формирането на заплатите в бюджетния сектор. 
Влязлото в сила от 1 септември 2007 г., решение на БНБ за увеличаване на минималните 
задължителни резерви на банките, се очаква да има задържащ ефект върху ръста на 
кредитите и паричната маса, а от там и на инфлацията. 

1.3 Развитие на заплатите 
Пазар на труда: наблюдаваните през предходните години тенденции в развитието 

на пазара на труда продължиха и през 2007 г. Броят на заетите се повиши, а 
безработицата следваше траен тренд на намаление, достигайки стойности под 7% през 
втората половина на годината. Създаването на работни места в частния сектор на 
икономиката и повишеното ниво на участие на населението в работната сила са в 
основата на отчетения ръст на заетостта от 4.6%4 на годишна база. В резултат на 
нарасналото търсене на труд на първичния трудов пазар броят на безработните намаля 
до 240.2 хил. души, достигайки средна за годината стойност от 6.9% от работната сила. 

Доходите от труд продължиха да нарастват през 2007 г., както в номинално, така и 
в реално изражение в резултат на устойчивия икономически растеж и 
макроикономическата стабилност. Според предварителните данни на НСИ5 средната 
работна заплата отчете съответно 19.7% номинален и 10.4% реален растеж спрямо 
2006 г. като главния двигател на наблюдавания растеж бе частният сектор на 
икономиката. Там доходите се повишиха с 21.6% в номинално и 12.1% в реално 
изражение. 

Производителността на труда6 в българската икономика също ускори темпа си на 
растеж през 2007 г. в сравнение с миналата година. Реалното изменение на показателя на 
годишна база възлезе на 3.3% като най-висок принос към неговия растеж имаше 
индустрията. 

 

2. Външен сектор /текуща сметка, финансова сметка/ 
 

През 2007г. дефицитът по текущата сметка възлезе на стойност 6219.9 млн. евро 
като нарасна с 1729.5 млн. евро спрямо предходната година. Влошаването се дължеше 
предимно на увеличилия се отрицателен търговски баланс. В основата на формираното 
високо отрицателно салдо по текущата сметка стои бързото нарастване на инвестициите, 
чийто ръст изпревари този на спестяванията, процес характерен за динамично 
развиващите се икономики. Нарасналото вътрешно търсене, кредитната активност и 
сравнително високата възвръщаемост от инвестиции са факторите, съпътстващи 
увеличаващото се неравновесие между инвестициите и спестяванията. 

През първата половина на 2007 г. се наблюдаваше забавяне на темпа на нарастване 
на износа, поради спиране на част от производството на петролни продукти и цветни 
метали с цел преструктуриране на производството и реализиране на инвестиционни 
                                                 
4 Според данните от Наблюдението на работната сила (НРС). 
5 Годишно наблюдение на работната заплата и други разходи за труд. 
6 Производителността на труда е изчислена като отношение между БВП по постоянни цени и броя на 
заетите лица от Системата на национални сметки. 



 10
 

 

програми в секторите. През втората половина на годината износът се засили и отчете по-
високи растежи. Очакванията са търговията в реално изражение да продължава да 
нараства. Търговският дефицит възлезе на стойност 7 357 млн. евро, като се влоши с 
1794.7 млн. евро спрямо предходната година. Наблюдава се ясна тенденция влошаването 
на търговския баланс да се забавя. 

Износът на стоки през изминалата година бе в размер на 13 473.6 млн. евро, като 
нарасна с 1 461.7 млн. евро спрямо предходната година. Ръстът от 12.2% се дължеше 
основно на групата стоки суровини и материали. Високото външно търсене на продукти 
от текстилната промишленост и черната металургия се отразиха положително върху 
износа на текстилни материали и чугун, желязо и стомана. Износът на инвестиционни 
стоки е втората по значимост група стоки допринесла за общото нарастване на износа, 
но с най-висок ръст за годината. Износът на машини, уреди и апарати отчете увеличение 
от 42.3%, а на електрически машини – 43.9%. Поради този факт, групата инвестиционни 
стоки увеличи за анализираната година относителния си дял в общия износ с 1.5 
процентни пункта. Износът на потребителски стоки, който представлява една четвърт от 
общия износ, отбеляза нарастване от 10.2%, като основно за ръста допринесоха групите 
стоки лекарства и козметика, мебели и домакинско обзавеждане и храни. Основен 
търговски партньор в износа за България бе Европейският съюз, към който бе 
ориентиран 60.6% от потока на стоки. 

Динамика на износа  

Показатели 2006 2007 
Ръст на износа на потребителски стоки 8.0% 10.2% 
Дял на износа на потребителски стоки 24.5% 24.1% 
Ръст на износа на инвестиционни стоки 19.1% 24.3% 
Дял на износа на инвестиционни стоки 14.5% 16.0% 
Ръст на износа за Европейския съюз 27.8% 12.1% 
Дял на износа за Европейския съюз 60.7% 55.0% 

Източник: БНБ, АИАП 

През 2007г. вносът на стоки (CIF) отбеляза ръст от 18.5% като достигна 20 830.6 
млн. евро. Най-висок принос за нарастването имаха групите стоки суровини и материали 
и инвестиционни стоки. По-силен внос се наблюдаваше на чугун, желязо и стомана, 
пластмаси, каучук, руди и машини. Вносът на потребителски стоки отбеляза нарастване 
от 31.1%, като високият ръст се дължи на увеличилите се доходи на населението, 
високата кредитна активност и намаляващата безработица. Основен търговски партньор 
при вноса на стоки за България бе Европейският съюз с 51.9% дялово участие в общия 
внос за страната. 

Динамика на вноса  
Показатели 2006 2007 
Ръст на вноса на потребителски стоки 21.2% 31.1% 
Дял на вноса на потребителски стоки 14.8% 16.4% 
Ръст на вноса на инвестиционни стоки 20.1% 24.9% 
Дял на вноса на инвестиционни стоки 26.2% 27.7% 
Ръст на вноса от Европейския съюз 20.6% 20.2% 
Дял на вноса от Европейския съюз 51.1% 51.9% 

Източник:БНБ, АИАП  
 

Финансовата сметка бе положителна и покри изцяло дефицита по текущата 
сметка. Преките чуждестранни инвестиции достигнаха 6.1 млрд. евро за 
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анализираната година, като основни фактори за привличането им бяха високата 
възвръщаемост от инвестиции в страната, добрият инвестиционен климат, динамично 
развиващата се икономика и политическата и икономическа стабилност на страната. 
Очакванията са и през тази година да се запази висока инвестиционната активност, 
въпреки нарастващата инвестиционна несигурност в световен мащаб.   

 

3. Финансов сектор 
 

Паричното предлагане през 2007 г. нарасна с 31.2% на годишна база спрямо 
26.9% за 2006 г. Така отношението на паричния агрегат М3 и БВП достигна 74.4% за 
20077 г. Растежът на широките пари през годината се дължи предимно на нарастването 
на вземанията от неправителствения сектор в следствие на повишеното отпускане на 
кредити от търговските банки. Годишният ръст на вземанията от неправителствения 
сектор достигна до 62.5% през 2007г. спрямо 24.6% през 2006г. (изменение от 14.527 
млрд.лв. през 2007г.).  Нетните  чуждестранни активи на банковата система нараснаха с 
2.7% на годишна база през 2007г. (40.9% през 2006г.) поради същественото нарастване 
на чуждестранните пасиви на търговските банки.  

Активите на търговските банки се увеличиха с 40% на годишна база, като 
достигнаха до 59.1 млрд.лв. в края на 2007г.. Въведената през 2007г. рамка за 
измерването на капитала и капиталовите изисквания Базел ІІ наложи на банките да 
осигурят допълнително капиталово покритие на различните видове риск, включително и 
операционния. В резултат на това собствените средства на системата нарастват с 52% 
през 2007г (28.9% през 2006г.). В края на 2007г. общата капиталова адекватност на 
банковата система е 13.83% (при 14.50% в края на 2006г.). Формираната през 2007г. 
печалба на банковия сектор е най-висока за последните 10 години, въпреки тенденцията 
за намаление на лихвения спред между лихвените проценти по краткосрочните кредити 
и срочните депозити поради задържането на лихвените проценти по първите. Нетната 
печалба в банковата система през 2007 г. нараства с 41.6% до 1143.6 млн. лв.  

Динамика на някои парични агрегати 

Показатели 2006 2007 
Реален ръст на широките пари (М3) 19.2 16.6 
Реален ръст на левовият им компонент  15.9 12.4 
Относителен дял на левовия компонент в М3 63.6 61.3 
Реален ръст на паричния агрегат М1 21.3 14.6 
Реален ръст на квази-парите 17.0 18.9 
Реално изменение на левовия им компонент 11.6 14.2 

Източник: БНБ, АИАП 
Валутните резерви на БНБ нараснаха с 33.7% на годишна база (или с 5.887 млрд. 

лв.) и достигнаха 23.346 млрд. лв. Основният принос за нарастването имаха банковите 
резерви, които в следствие на увеличения процент на минималните задължителни 
резерви от септември 2007г., се увеличиха с 60.9% на годишна база. Нарастването на 
депозита на правителството поради доброто изпълнение на бюджета също допринесе за 
нарастването на валутните резерви. Покритието на резервните пари с валутни резерви в 
края на 2007г. бе 164.5% (при средно покритие за годината от 178.5%), което е 
понижение с 2 процентни пункта спрямо края на 2006 г. Покритието на широките пари 
нарасна до 55.5%, като в същото време валутните резерви са достатъчни да покрият 5.9 
месеца внос на стоки и нефакторни услуги на годишна база.  

                                                 
7 По предварителни данни за БВП за 2007г. 
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От началото на 2007 г. отпаднаха напълно административните ограничения върху 
кредитната активност на търговските банки в страната. Това доведе до бързо 
увеличаване на кредита за частния сектор, като се наблюдаваха не само високи темпове 
на нарастване на годишна база, но и ръст на обемите. Въпреки, че показателите за 
качеството на кредитните портфейли останаха добри, бързият темп на растеж на 
банковия кредит води до натрупване на кредитен риск в системата. Ето защо, през юли 
БНБ обяви, че променя надзорните регулации, като повишава процента на минималните 
задължителни резерви от 8% на 12%, считано от 1 септември 2007г. До края на годината 
мерките на БНБ не доведоха до съществено забавяне на ръста на кредитите (качеството 
на кредитните портфейли остана добро), но рефлектираха в ръст на лихвените проценти 
както на междубанковия пазар, така и по депозитите и кредитите за частния сектор. 
Динамиката на номиналните лихвените проценти се влияеше и от нарастването на 
инфлацията в страната, както и от нестабилността на международните финансови 
пазари.  

От средата на 2007 г. международните финансови пазари започнаха да проявяват 
силна нестабилност, причинена от срива на пазара на ипотечни облигации в САЩ. Това 
оказа влияние върху доверието и общата ликвидност на световните пазари и доведе до 
повишаване на лихвените проценти. Към момента в страната не се наблюдават значими 
негативни ефекти от международната криза. Банковата система остава добре 
капитализирана, а качеството на кредитните портфейли е добро. Сред факторите, които 
оказват положително и възпиращо влияние са минималният дял на дериватни 
инструменти в активите на банковата система и притежаването на основни български 
банки от банки, които не са обявили загуби в следствие на кризата. В същото време 
може да се очаква цената на кредитите от банките-майки на местните банки да се 
увеличи, което да се отрази и на лихвените проценти по депозити и кредити. 

 
4. Отклонения в макроикономическите показатели в края на годината, спрямо 
оценките, заложени в доклада по Закона за държавния бюджет 2007. 

 
 

По отношение на допусканията за лихвените равнища, няма съществено 
разминаване на лихвите по доларовите депозити, докато тези по евро депозитите се 
характеризират с отчетна стойност, която е с около 1 процентен пункт по-висока. След 
разрастването на финансовата криза в САЩ и спадът на щатския долар отчетената 
средногодишна стойност на валутния курс на лева към долара е 1.43 при допускане за 
1.56 лева за долар. 

Прогнозираният в Доклада за бюджета за 2007 г. растеж е 5.8%, докато 
реализираната стойност е 6.2%. Разликата се дължи преди всичко на по-високия от 
очакваното растеж на вътрешното търсене, като следва да се има предвид и ефекта от 
ревизиите в националните сметки, извършен от НСИ през 2007 г. Заложената 
средногодишна инфлация е 4.4%, а реализираната стойност е 8.4%8. Разликата се дължи 
предимно на шоковете в предлагането и драстичното нарастване на цените на храните и 
петрола на международните пазари. В резултат главно на тази разлика в инфлацията 
дефлаторът на БВП за 2007г. е 7.9%, при предвидени в Доклада за бюджета 3.5%. 
Текущата сметка като дял от БВП е около два пъти по-висока от заложената в бюджета 
стойност – 21.5% при прогнозирана 11.8%. Основните причини за това са високата 
доходност на инвестициите в българската икономика и последващият приток на външни 
капитали под формата на ПЧИ. За последните отклонението от прогнозираната стойност 

                                                 
8 По националния индекс. 
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е над 2 пъти – отчетената стойност възлиза на около 6 млрд. евро при очаквания за 2.7 
млрд. евро. 

На пазара на труда е налице по-голямо от очакваното нарастване на заетостта от 
4.6%, което е значително над очакванията в Доклада за бюджета. Работната заплата 
също е нараснала с повече от очакваното – 19.7% при очаквано увеличение 8.4%. 

 
5. Оценка на въздействието на данъчната политика и изпълнението на 
фискалните цели върху развитието на националната икономика 

 

В областта на прякото данъчно облагане и през 2007г. продължи тенденцията за 
намаляване на данъчната тежест, чиито очаквани ефекти върху икономиката се изразяват 
в стимулиране на инвестициите, ръст на производството и повишаване на 
разполагаемите доходи на домакинствата. По отношение на корпоративното подоходно 
облагане бе понижена ставката от 15 на 10%, с което се достигна едно от най-ниските 
равнища в ЕС. По-ниската ставка е една от предпоставките за увеличаване на данъчната 
база, което заедно с повишената икономическа активност на фирмите доведе до 
значителен ръст на бюджетните приходи от налога (39.0% спрямо 2006 г.).  

Въведените в началото на годината промени по отношение на облагането на 
доходите на физическите лица бяха насочени към намаляване на данъчната тежест и 
повишаване на разполагаемите доходи. Необлагаемият минимум беше повишен от 180 
до 200 лв., което според изчисления на АИАП допринася за намаляване на данъчната 
тежест върху доходите на заетите с 0.4 пункта. Ефектът от промяната, заедно с 
увеличението на данъчните облекчения за деца, предварително се оценяваше на загуба 
на приходи в размер на 120 млн. лв. Въпреки това постъпленията от данъка бележат 
значителен ръст спрямо предходната година, който достигна 36.5% на годишна база. 
Принос за това има нарастването на приходите от трудови правоотношения, които бяха 
повлияни в по-голяма степен от повишението на номиналния ръст на работната заплата 
и в по-малка степен от нарастването на заетостта. За първи път от началото на 2007 г. 
доходите на чуждестранните и местните физически лица, които се облагат с 
окончателен данък върху доходите на местни и чуждестранни физически лица и с 
данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни 
физически лица, се облагат по реда на ЗДДФЛ с данък при източника, а не по ЗКПО. 
Ефектът от тази промяна се равнява на годишни постъпления от 66.2 млн. лв., с което 
допринася за 13.7% номинален ръст на приходите от данъка върху доходите на 
физическите лица. 

Положително развитие се наблюдава и при постъпленията от 
социалноосигурителни вноски, които за 2007 г. се увеличиха с 13.1% спрямо 
предходната година. През октомври бе понижен размерът на вноските за фонд „Пенсии” 
с 1 процентен пункт и за фонд „Безработица” с 2 процентни пункта, което бе оценено 
като намаление на приходи от 118.4 млн. лв. Предприетите мерки за намаляване на 
осигурителната тежест бяха сред приоритетните искания на бизнеса, свързани с 
насърчаването на икономическата активност. Въпреки това изпълнението на приходите 
от социални осигуровки в края на годината съответства на 107.1% спрямо годишния 
разчет. 

С присъединяването на България към ЕС бяха въведени някои изменения в 
областта на косвеното данъчно законодателство, насочени към хармонизиране с 
изискванията на общността. Новият режим на облагане при ДДС доведе до очакван спад 
на приходите в началото на годината, който до голяма степен бе компенсиран през 
следващите месеци. Високият обем на вноса в страната бе в основата на нарастването на 
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постъпленията от ДДС, които за 2007г. се увеличиха с 13.3% спрямо 2006 г. и 
представляват 104.7% от годишния разчет. 

Повишените акцизни ставки и разширяването на обхвата на стоки, обект на 
облагане, е във връзка с хармонизиране на националното законодателство в частта на 
акцизите с това на ЕС. Това повлия на ръста на приходите от акцизи с 32.7% през 2007г., 
с което изпълнението достигна 104.5% спрямо планираните нива в ЗДБРБ. 

 

Премахването на митата за страните членки на ЕС и прилагането на единната 
политика по отношение на трети страни доведоха до процес на регионална 
преориентация на вноса от тях към свободна търговия в рамките на общността. Това 
оказва влияние върху по-ниските приходи от мита в бюджета, които са 57.6% спрямо 
2006г., а годишният разчет за 2007 г. е изпълнен на 80.4%.  

Циклична фискална позиция
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Фискална политика през 2007 г. отговори на задълбочилото се прегряване в 

икономиката и ограничи допълнителни стимули в икономиката, проявявайки се чрез 
увеличение на циклично-приспособения бюджетен баланс. Това бе постигнато по линия 
на по-високия реализиран номинален бюджетен излишък през годината, който съответно 
не беше породен изцяло от непланирано преизпълнение на приходите в резултат на по-
високия икономически растеж. Тази позиция е съобразена с изискванията на Пакта за 
стабилност и растеж за недопускане на проциклична политика, тъй като това би 
допринесло за увеличаване на дисбалансите в икономиката. 
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ІІ. ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 

 
 
 

1.   Основни акценти на фискалната политика по отношение на бюджетното 
изпълнение през 2007 г. 

 

През първата година от членството на България в Европейския съюз (ЕС) страната 
продължи своето убедително икономическо представяне, като заедно с това следваше 
заложените цели и приоритети по пътя на конвергенция на икономиката в условията на 
ЕС. Изминалата година бе десетата поредна година на устойчив растеж на икономиката, 
като за последните четири години неговият темп се задържа над 6% на годишна база 
(през 2007 г. възлиза на 6.2%).  Устойчивото развитие на българската икономика е 
предпоставка за високите външни инвестиции, които за 2007 г. достигнаха 6.1 млрд. евро 
по данни на БНБ. Позитивен сигнал е и ниската безработица, която средно за годината, 
по данни на НСИ е 6.9% на национално равнище. През годината се открои и ясна 
тенденция на нарастване на средната работна заплата, както в частния така и в 
обществения сектор, с по-висок ръст в частния сектор. По-бързия растеж на 
производителността на труда в страната сравнен с темповете в ЕС води и до по-реално 
приспособяване равнището на доходите в страната, а оттам и на ценовото равнище и по-
високата инфлация от средната за ЕС. Натиск върху равнището на цените през втората 
половина на годината оказаха и по-слабата реколта в сектор селско стопанство, поради 
засушаването и нарастващите цени на енергоносителите и международните цени на 
храните. Така индексът на потребителските цени за 2007 г. на годишна база достигна 
12.5%, а средногодишният – 8.4%.  

Най-важните фактори за ускоряване на икономическия растеж, залегнали в 
основата на провежданите реформи са подобряването на бизнес климата и 
насърчаването на инвестиционната активност, чрез активните и последователни мерки в 
областта на данъчната политика, както и за повишаване конкурентноспособността на 
икономиката чрез публични инвестиции в инфраструктурата и увеличаване дела на 
публичните разходи за сектори с важно социално-икономическо значение. За 
ускоряването на процеса на конвергенция  е необходимо също да се повиши участието 
на населението в пазара на труда и да се подобри производителността на труда чрез 
повишаване на качеството на трудовия ресурс и технологично обновление на 
производството, да се използват възможностите за финансиране на приоритетни 
политики и проекти със средства от евро-фондовете за инфраструктурно изграждане и 
повишаване на качеството на човешкия капитал, които да бъдат подкрепени от 
национални инвестиции и подобряване на административния и институционален 
капацитет на централно и местно ниво. Всички тези приоритети са залегнали в 
дългосрочната визия за развитието на страната в Националната стратегическа 
референтна рамка 2007-2013 г. и са в основата на програмата за 2007 г.  

Фискалната политика през 2007 г. се основаваше на поддържане на стабилна 
фискална позиция в подкрепа на макроикономическата стабилност, насърчаване на 
икономическата активност чрез продължаване на реформите в областта на данъчната 
политика, умерена политика по доходите и пенсиите, обвързана с проинфлационния 
натиск, продължаване на реформите в основни сфери на публичните услуги и 
осъществяване на политики за повишаване на конкурентноспособността на икономиката 
и дългосрочен растеж. 

През годината се проявиха ефектите от извършените промени в данъчната 
политика и общото икономическо оживление, които доведоха до нарастване на 
постъпленията по консолидираната фискална програма (КФП) и преизпълнение на 



 16
 

 

годишните разчети по приходите. Изпълнението на приходите по КФП за 2007 г. 
представлява 112.6% спрямо разчета за годината. От друга страна през 2007 г. продължи 
да се задълбочава дисбаланса във външната позиция на страната, което постави по-
напрегнати изисквания спрямо фискалните цели за 2007 г. Политиката през последните 
години на формиране на бюджетен излишък и поддържането му на относително 
стабилни нива в средносрочен план намалява допълнителния натиск върху текущата 
сметка и инфлацията като се ограничава вътрешното търсене. Предвид и нестабилната 
среда в световен мащаб през втората половина на годината (главно поради 
задълбочаването на ипотечната криза в САЩ, забавяне темпа на американската и 
европейската икономики и нарастващите цени на енергоносителите) за 2007 г. се 
постигна запазване на достигнатото ниво на бюджетен излишък от предходната година - 
3.5% от БВП. Стратегията за поддържане на бюджетния баланс на относително стабилни 
нива, което се отразява в поддържане на високо ниво на фискалния резерв и съответно 
на международните валутни резерви на БНБ е също така гаранция за стабилността на 
валутния борд в страната. Размерът на фискалния резерв към края на 2007 г. е 7.45 млрд. 
лв., като е нараснал с около 1.6 млрд. лв. спрямо 2006 г. Стратегията за запазване на 
относителния дял на фискалния резерв на стабилни нива в брутните валутни резерви ще 
бъде следвана и в средносрочен план. 

Номиналният размер на държавния и държавногарантирания дълг намаля от 40.1% 
от БВП за 2004 г. на 19.8% от БВП за 2007 г. 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 – разходите за 
лихви, като относителен дял в БВП са намалели с 0.5 процентни пункта за последните 
три години. 

Значителното преизпълнение на приходите осигури фискална възможност за 
насочване на допълнителен ресурс за финансиране на приоритетни политики и проекти. 
С ПМС №298/2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за сметка на 
преизпълнение на приходите и икономии на разходи по републиканския бюджет, бяха 
одобрени средства в общ размер на 1 371.8 млн. лв., от които 900 млн. лв. в изпълнение 
на Решение на Народното събрание за сметка на преизпълнението на приходите за 2007 
г.  Одобрените допълнителни средства бяха насочени приоритетно за финансиране на 
проекти на пътната, железопътната и екологичната инфраструктура, финансово 
обезпечаване и подпомагане на поети ангажименти в договора за присъединяване на 
Република България към ЕС, за финансиране на дейности по изграждането на метрото в 
гр. София, за приоритетни политики в сферата на отбраната, вътрешния ред и 
сигурността, административната реформа, предотвратяване и ликвидиране на 
последствията от стихийни бедствия и аварии и др. Насочването на допълнителен ресурс 
за осъществяване на приоритетни разходи през 2007 г. бе за сфери с важно социално-
икономическо значение и инфраструктурни проекти.  

В подкрепа на дългосрочната стабилност на пенсионната система в създадения през 
2006 г. Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система 
към май 2008 г. е акумулиран ресурс, вкл. приходите от лихви, в размер на 707.6 млн. лв. 
В тази сума са включени трансферите за фонда, както следва: 

- 211.8 млн. лв. - дължими по ЗДБРБ за 2006 г. и преведени през 2007 г.; 
- 488.5 млн. лв. преведени през май 2008 г., от които 224.5 млн. лв. дължими по 

ЗДБРБ за 2007 г. и 264 млн. лв. допълнителен трансфер в размер на превишението на 
отчетения към 31 декември 2007 г. излишък по КФП над 3 на сто от БВП за 2007 г. (в 
изпълнение на Решението на Народното събрание от 2007 г.) 

- 7.3 млн. лв. - приходи от лихви върху трансфера преведен през 2007 г. 
Провежданата фискална политика през 2007 г. бе в подкрепа на:   
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 макроикономическата стабилност;  
 създаване на условия за устойчиво икономическо развитие; 
 стимулиране на заетостта и намаляване на безработицата; 
 повишаване на разполагаемия доход на населението и бизнеса; 
 насърчаване на инвестициите.  

 

Отчетените резултати за 2007 г. показват, че фискалната политика в голяма степен 
е отговорила на набелязаните цели и политики. Фискалната позиция бе стабилна, като се 
следваше стратегията на поддържане нивото на бюджетния баланс на относително 
стабилни нива като противовес на нарастващия външнотърговски дисбаланс.    
 

1.1 Приоритети в данъчната политика за 2007 г. 
 

 

С Бюджет 2007 бяха предприети редица промени в данъчното законодателство, 
които бяха насочени към поддържане на икономическия растеж и насърчаване на 
стопанската инициатива, повишаване на заетостта и конкурентноспособността на 
икономиката, увеличение на дохода на населението, продължаване на процеса на 
хармонизиране на националното законодателство с нормите в ЕС и т.н.  
 

През последните години започна провеждането на последователна данъчна 
реформа, насочена към постигането на опростеност и устойчивост на данъчната система. 
Стратегията на правителството за стимулиране на бизнеса и частната инициатива, 
намира израз в постепенно намаляване на основните преки данъци и изместването на 
данъчната тежест от преките към косвените данъци. По този начин бизнесът получи 
сериозен импулс – само за периода от 2005 г. до 2007 г. корпоративният данък падна 
последователно от 19.5% на 10%, а данъкът върху дивидентите – от 15% на 7%. 
Ставките за облагане по тези данъци са едни от най-ниските в ЕС, което от своя страна 
се отрази изключително позитивно върху инвестиционната активност и доведе до 
нарастване на печалбите на компаниите. Фискалният ефект от тези стъпки се прояви в 
по-голяма степен през 2007 г., когато постъпленията от корпоративни данъци нараснаха 
значително, независимо от намалените ставки. Освободеният и предоставен на 
разположение на бизнеса значителен ресурс след прилагането на тези мерки би могъл с 
висока възвращаемост да бъде инвестиран за подобряване и разширяване на пазарните 
позиции, повишаване на конкурентноспособността, техническо обновяване и т.н. От 
друга страна, тези мерки бяха насочени към изтласкване на светло на част от т.нар. 
„сива” икономика, разширяване на данъчната основа и по-високи постъпления от 
корпоративен данък през настоящата и следващите години. В резултат на проявилите се 
ефекти, постъпленията от корпоративни данъци през 2007 г. нараснаха значително 
спрямо предходната година (37.4%) и превишават разчета за годината с 29.9%. 
 

По отношение на политиката при облагането на доходите на физическите лица 
през 2007 г. бяха запазени броя етажи и съответните ставки, като необлагаемият 
минимум бе увеличен от 180 лв. на 200 лв. Въведеното през 2006 г. семейно подоходно 
облагане, чрез въвеждането на данъчно облекчение за отглеждане на деца бе нов вид 
финансов инструмент за провеждане на по-ефективна социална политика, чиито ефекти 
са насочени към повишаване на разполагаемия доход на домакинствата с деца. През 
2007 г. бе увеличен размерът на  приспаднатия от годишната данъчна основа доход в 
зависимост от броя на децата в семейството. Същевременно, бе променен редът за 
облагане на изплащаните социални разходи под формата на пари от работодатели, които 
вече се облагат по реда на ЗДДФЛ, а не по досегашният ред (ЗКПО). Променен бе и 
редът за облагане на доходите на чуждестранните физически лица и дивидентите и 
ликвидационните дялове на местни физически лица, които до сега се облагаха по реда на 
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ЗКПО с данък при източника, а от 2007 г. се облагат по реда на ЗДДФЛ с данък върху 
доходите на физическите лица. Постъпленията по ЗДДФЛ също са значително над 
планираните за 2007 г. (с 25.1%), като основните фактори за това са нарастването на 
възнагражденията на заетите през годината (при очаквана средномесечна заплата от 397 
лв. отчетената средномесечна заплата е 431.2 лв.), нарастването на заетостта и др. Като 
цяло, през 2007 г. безработицата непрекъснато намаляваше, като към 31 януари тя беше 
9.67%, а в края на годината - 6.91%. 
 

В сферата на социалното и здравното осигуряване бяха запазени нормативите на 
осигурителните вноски, с изключение на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на 
лицата, родени след 31 декември 1959 г., за които вноската бе намалена от 19 на 18 на 
сто. Осигурителната вноска за втория пенсионен стълб – универсални пенсионни 
фондове - бе увеличена от 4% на 5%. Заедно с тези промени в областта на социалното 
осигуряване продължи водената последователна политика през последните години, 
насочена към повишаване на събираемостта от социално и здравно осигурителни вноски 
– по-високи осигурителни прагове по икономически дейности и основни 
квалификационни групи, политиката на контрол върху неформалната заетост, чрез 
регистрация на трудовите договори, изпращане на информационни справки за 
осигурителен доход и стаж на всяко осигурено лице, подобряване събираемостта на 
просрочените задължения и т.н. Съотношението на вноската работодател/работник бе 
запазено на нивото от 2006 г. – 65/35. След намалението на осигурителните вноски с 6 
процентни пункта през 2006 г., през октомври 2007 г. те бяха намалени допълнително с 
нови 3 процентни пункта, което бе поредната стъпка към намаление на данъчното и 
осигурителното бреме в страната. Тези мерки са насочени към стимулиране на заетостта 
и повишаване на разполагаемия доход, като заедно с това се цели да окажат натиск и да 
„изсветлят” част от недекларираните доходи на заетите в сивата икономика, което да 
доведе до по-високи постъпления от осигуровки и ДДФЛ. Предприетите мерки за 
намаляване на осигурителната тежест бяха сред приоритетните искания на бизнеса, 
свързани с насърчаването на икономическата активност. Подходът при дефинирането на 
средносрочната политика в сферата на социалното осигуряване се разглежда, с оглед 
гарантиране на по-дългосрочна стабилност на пенсионната система в контекста на 
неблагоприятните демографски тенденции и целите и приоритетите на провежданата 
пенсионна реформа. Постъпленията от социално и здравно осигурителни вноски през 
2007 г. превишават разчета за годината с около 7.1%, като основните фактори за това са 
ръстът на осигурителния доход, намаляването на безработицата и др. 
 

В областта на данъчното облагане в групата на косвени данъци настъпиха 
съществени промени в нормативната уредба, съобразени с европейските директиви в 
областта на косвеното облагане като страна-членка на ЕС. При облагането с ДДС и 
акциз за 2007 г. се дефинираха две нови понятия – вътрешнообщностна доставка, която 
замести досегашния режим „износ” за държавите-членки, и вътрешнообщностно 
придобиване, което замести досегашният режим „внос” от държавите-членки. Тази 
промяна е свързана и с един специфичен ефект, който се прояви през първите месеци на 
годината - намаление на постъпленията от ДДС, свързано с едномесечното забавяне на 
внесения ДДС по вътрешнообщностни придобивания. От началото на годината също 
така бе преустановено облагането по реда на ЗДДС при внос на употребявани 
автомобили. С влизането на промените в ЗДДС се въведе по-либерален режим по 
отношение изпълнението на данъчните задължения - отпадна митническия контрол и се 
въведоха нови правила за администриране на ДДС. Това създаде по-благоприятна 
бизнес-среда, свеждайки митническите и данъчните формалности за икономически 
активните субекти до възможния минимум. 
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Размерът на акцизните ставки за някои видове горива бе увеличен от началото на 
2007 г. във връзка с договорения с европейската комисия график за хармонизиране на 
националното законодателство в частта на акцизите с това на ЕС. Разшири се обхватът 
на стоките, обект на облагане с акциз като се въведе акциз за въглищата, кокса и 
електроенергията.  

Върху приходите от мита през 2007 г. също оказаха влияние промените, свързани с 
присъединяването на България към ЕС. От  2007 г. отпадна вносът от европейските 
страни, а следователно и митата от селскостопанските стоки, започнаха да се прилагат 
по-ниски тарифни ставки от периода преди присъединяването. С  въвеждането на 
единната политика на общността по отношение на трети страни започна и процес на 
регионална преориентация на вноса от тях към свободна търговия в рамките на 
общността. Тази политика се отрази най-вече в намалението на вноса на 
селскостопански стоки от трети страни, при които значително по-високата европейска 
ставка на митата ги направи неконкурентни в страната. Всички тези фактори и 
обстоятелства допринесоха за двойно по-ниските постъпления от мита спрямо 2006 г.  

 

Приходите от ДДС и акцизи превишават разчетите за годината съответно с 4.7% и 
4.5%, докато приходите от мита бяха сериозно повлияни от отпадането на митата за 
страните от ЕС и прилагането на единната политика на общността по отношение на 
трети страни, като годишните постъпления представляват 80.4% от планираното с 
ЗДБРБ за 2007 г.  

В хода на реформата за въвеждане на фискалната децентрализация на местните 
власти се полагат все по-големи усилия за осигуряване на финансова независимост и 
осигуряване на необходимите условия на общините за изпълнение на разходните им 
отговорности по отношение на местните дейности. След направените промени в 
Конституцията през 2007 г. местните власти вече имат правомощия да определят 
самостоятелно размера и на местните данъци (при условия, по ред и в граници, 
установени със закон), и на местните такси (по ред, установен със закон).   

1.2 Изпълнение на политиката на доходите в бюджетния сектор9 
 

И през 2007 г. челно място в дневния ред на правителството заемаше политиката по 
доходите. Оценявайки икономическото развитие и финансовите възможности на 
страната, правителството продължи да поддържа благоразумна политика по доходите, 
насочена към по-високо жизнено равнище и по-качествен живот на българските 
граждани. 

За всички заети в бюджетния сектор беше приложен приетият подход за 
определяне средствата за заплати за бюджет 2007, чрез нарастване на средната работна 
заплата с 10% от 1 юли и планова численост 493 хил. души, като за заетите в системата 
на средното образование приоритетно заплатите се увеличиха с още 18% от 1 ноември. 

По предварителни данни на НСИ средната бюджетна заплата през 2007 г. достигна 
ръст на абсолютния си размер от 17.6%, докато средната работна заплата в реалния 
сектор бележи номинален ръст от 23%, в който приносът на частния сектор е по-голям, 
тъй като и през 2007 г. за държавните предприятия, които реализират загуби и формират 
просрочия към бюджета и другите контрагенти, продължи действието на 
ограничителния режим за увеличаване средствата за заплати чрез Наредбата за 
образуване средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50% държавно 
участие. Номиналният ръст на средната работна заплата за страната е 21%, а на 
                                                 
9 При изчисляване на номиналните и реални размери на средната работна заплата са взети предвид предварителните 
отчетни данни на НСИ, като допълнително са вкл. заетите в специалните дейности, намалени с броя на заетите по 
програми по Закона за насърчаване на заетостта 
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минималната  работна заплата 12.5% - размерът на минималната работна заплата бе 
увеличен от 160 лв. през 2006 г. на 180 лв. от 1 януари 2007 г. 

Доходите от работна заплата в различните сфери на икономиката бележат ръст на 
покупателната възможност, като за страната реалният ръст на средната работна заплата е 
12.4%, за бюджетната сфера - 9.3% и за реалния сектор - 14.3%, при отчетена 
средногодишна хармонизирана инфлация от 7.6%. 

1.3 Изпълнение на приоритетите в разходните политики за 2007 г. 
 
 

Основните приоритети в разходните политики през първата година от членството 
на България в ЕС се основаваха на оптимално използване на разполагаемия ресурс чрез 
подобряване на системата за стратегическо планиране и контрол на публичните разходи, 
идентифицирането и обвързването им с конкретни програми и резултати с оглед 
подобряването на управлението, ефикасността и контрола. Приоритетни сфери на 
разходните политики по програмата за 2007 г. бяха социалното осигуряване, 
подпомагане и грижи, които съставляват най-голям относителен дял в разходите по КФП 
10 (31.6%), здравеопазването (11.0% от разходите), образованието (10.1% от разходите) и 
отбраната, сигурността и вътрешния ред (14.1% от разходите по КФП). Без съмнение 
акцентът при анализа на разходните политики през 2007 г. се откроява най-ясно, когато 
разгледаме разходите по КФП в контекста на техния икономически характер. 
Инвестиционните разходи, свързани с инфраструктурното изграждане, модернизацията 
на транспортния сектор и транспортната мрежа, проекти свързани с благоустройството и 
др., нарастват с близо 50% спрямо предходната година и съществено променят 
структурата на разходите през 2007 г. – капиталовите разходи представляват 17.8% от 
разходите по КФП срещу едва 13.4% за 2006 г. 

 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи 
 

Един от основните приоритети в следваните политики е социалната насоченост на 
програмата за 2007 г. и изпълнението на отговорностите по провеждането на държавната 
политика в областта на доходите и жизнения стандарт,  пенсиите, общественото 
осигуряване, закрилата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, 
безопасността и здравето при работа, трудовите отношения, социалното осигуряване и 
подпомагане, демографското развитие на населението и равните възможности. Разходите 
за функция социално осигуряване, подпомагане и грижи представляват 31.6% от 
разходите по консолидираната фискална програма за 2007 г. и остават на относително 
стабилно ниво през последните години като относителен дял в БВП.   

През 2007 г. правителството изпълни поетите социалните ангажименти в 
програмата за годината към една от най-уязвимите социални групи – пенсионерите. В 
средата на годината бе изпълнен поетия ангажимент за индексация на пенсиите, като те 
дори бяха увеличени с 10%, вместо с заложените в разчетите за годината 8.5%. В хода на 
бюджетното изпълнение, на база обвързване на параметрите в общата консолидирана 
рамка в контекста на дългосрочната стабилност на пенсионната система, правителството 
взе решение за ново увеличение на пенсиите от 1 октомври с нови 10%. Това двукратно 
увеличение е без прецедент през последните години и е ясен сигнал за усилията на 
правителството за изпълнение на приоритетните политики в социалната сфера и за 
осигуряване на реално увеличение на доходите на пенсионерите. В края на 2007 г., вече 
традиционно за последните години, бе осигурена и коледна добавка към пенсиите. 
Статистиката сочи, че през последните 2 години размерът на минималната пенсия се е 
увеличил с 42%, а средната пенсия – с близо 27.6%.   
                                                 
10 Относителен дял в разходите по КФП без вноската на България за общия бюджет на ЕС 
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Държавното обществено осигуряване изпълнява и отговорностите свързани със 
системата на социална защита у нас, която е изградена на две нива. На първото ниво е 
социалното осигуряване. То предоставя обезщетения и помощи на загубилите доходи 
при временна или трайна, пълна или частична загуба на работоспособност от 
осигурените лица при съблюдаване на определени изисквания. На второто ниво е 
системата за социално подпомагане и грижи, която гарантира доходи и/или друг вид 
закрила за необхванатата от социалното осигуряване част от населението, или 
неотговаряща изцяло на законовите изисквания за социално-осигурителни обезпечения. 

През 2007 г. продължи реализирането на политиката по заетостта, чиято основна 
цел е интеграцията на рисковите групи на пазара на труда, повишаване на тяхната 
пригодност за заетост и улесняване на достъпа до пазара на труда. Ситуацията на пазара 
на труда се подобрява съществено през последните няколко години, като основния 
двигател за повишаването на заетостта е устойчивият ръст на икономиката и 
реализираните мерки за повишаване на професионалната квалификация, ефективното 
трудово посредничество на бюрата по труда на първичния пазар, насърчителните мерки 
за обучение и подобряване на човешкия капитал и др.  

Политиките в сферата на социалното подпомагане бяха насочени към гарантиране 
на социалната защита на уязвимите групи от населението, закрила на децата чрез преход 
от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда, интеграция на хора 
с увреждания, социално включване на други рискови групи от населението, 
осъществяване на мерките в Националната програма за по-пълно обхващане на 
учениците в задължителна училищна възраст и др. С приемането на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за семейни помощи за деца се разшири кръгът на подпомаганите 
семейства. Бяха направени и промени в Кодекса за социално осигуряване (в сила от 
01.01.2007 г.), с които периодът за ползване на обезщетение за временна 
неработоспособност поради бременност, раждане и за отглеждане на дете беше увеличен 
от 135 дни на 315 дни (до навършване на 9-месечна възраст на детето), от които 45 дни 
преди определения термин на раждане. За този период от време, който е 2.3 пъти по-
дълъг от досегашния, се изплаща обезщетение в размер на 90 на сто от трудовите доходи 
на жената. За остатъка от периода на ползване на платен годишен отпуск до навършване 
на 2-годишна възраст на детето, майката получава обезщетение в размер на минималната 
работна заплата за страната (180 лв. за 2007 г.).  

Образование и здравеопазване 
Сферите на образованието и здравеопазването имат огромно социално-

икономическо значение и в голяма степен са зависими от негативната демографска 
тенденция и застаряването на населението.  

Приоритетите в програмата за 2007 г. в сферата на образованието са свързани с 
изпълнението на следните политики: всеобхватно, достъпно и качествено образование и 
обучение в областта на средното образование; осигуряване на качество и отвореност на 
системата на висшето образование; и развитие на научния потенциал, като база за 
устойчиво развитие. В основната си част тези политики са отговорност на МОН, което 
реализира държавните приоритети в сферата на образованието, като за изпълнението на 
целите по някой от тях МОН работи съвместно с висшите училища, Националната 
агенция за оценяване и акредитация, Висшата атестационна комисия, Националния 
студентски дом, Националния център за информация и документация и др. Основният 
акцент на политиките в сферата на образованието през 2007 г. беше насочен към 
подобряване на материално-техническата база и оптимизиране на структурите, 
съобразно икономическите и демографските фактори, повишаване на качеството на 
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образованието и улесняване на равния достъп до държавните средни и висши училища, 
усъвършенстване на нормативната база в сферата на образованието, разширяване на 
схемите за мобилност, насърчаване на връзките между висшите училища и бизнеса, 
обучение и повишаване на квалификацията на служителите в държавната 
администрация, както и на заети и безработни лица по програми на МТСП и др.  

Разходите за функция образование формират 10.1% от общите разходи по КФП. 
През 2007 г. инвестиционните разходи в сектора нарастват спрямо 2006 г., което е 
свързано с политиките по националните програми за развитие на образованието. 

Една от основните социални отговорности на държавата е прилагането на 
държавната политика в сферата на здравеопазването и здравното осигуряване и 
предоставянето на достъпни, качествени и ефективни здравни услуги за населението. 
Разходите за функция здравеопазване формират 11.0% от разходите по консолидираната 
фискална програма за 2007 г., като с тях са обезпечени приоритетните политики в 
сферата на здравеопазването през годината. Относителният дял на разходите за 
здравеопазване в БВП остава на относително стабилни нива през последните години, 
като за 2007 г. разходите за здравеопазване представляват 4.2% от БВП. Независимо от 
провежданите реформи в сферата на здравеопазването има редица наслоени 
диспропорции и проблемни области, които създават напрежение при финансирането и 
предоставянето на качествени здравни услуги. Ето защо от изключителна приоритетност 
в средносрочен и дългосрочен план ще бъде ускоряването на структурните реформи в 
сферата на здравеопазването, чрез преструктуриране и оптимизиране на системите и 
финансовите механизми за тяхното функциониране, както и постепенно увеличаване 
дела на частния сектор. Едни от основните приоритети, залегнали в Актуализирана 
програма на Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и 
социалната политика и Плана за действие към нея 2008-2010 г.,  са защитата на 
интересите на здравноосигурените лица - потребители на медицинската помощ, 
усъвършенстване на административната структура на институциите в здравната система, 
осигуряване на финансова устойчивост на националната система на здравеопазването, 
въвеждането на стимули за развитие на конкурентен пазар на здравните услуги, 
свободен избор на здравен фонд и т.н.  

 

Отбрана, вътрешен ред и сигурност 
 

Разходите за функция отбрана и сигурност са в размер на 3 021.8 млн. лв., което 
формира 14.0% от разходите по консолидираната фискална програма и представлява 
5.3% от БВП. С извършените разходи са обезпечени дейностите по осигуряването на 
националната сигурност и отбраната, опазването на обществения и правовия ред, 
поддържането на отбранителния потенциал на страната и за издръжката на съдебната 
власт и администрацията на затворите. През годината приоритетите в областта на 
отбраната и сигурността са следните: 

– развитие на ефективни отбранителни способности и утвърждаването на България 
като последователен, надежден и предвидим съюзник в НАТО и партньор на ЕС. 
Националната сигурност и отбрана се осъществяваха в контекста на членството на 
страната ни в двата съюза, което означава споделяне на общ ангажимент към 
сигурността. В този смисъл въоръжените ни сили продължиха да участват в 
операции и мисии зад граница под егидата на ООН, НАТО, ЕС – 1 342 български 
военнослужещи изпълняваха задачи на три континента (Европа, Азия и Африка).  

– За първи път в своята история България има професионална армия, която е 
адекватен отговор на новите условия и зависимости при изграждането и развитието 
на способностите и използването на въоръжените сили. Този акт доведе до дълбока 
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трансформация на армията и активизира процес на промяна и пренастройка на 
системата, който ще бележи следващите няколко години. 

– Завършен бе успешно първият етап от изпълнението на Плана за организационно 
изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. Постигнатите 
резултати дадоха основание за търсене на по-добър баланс между задачите на 
въоръжените сили, тяхната численост и наличните ресурси.  

– Изпълнение на националните приоритети в областта на сигурността, вътрешния 
ред, вкл. противодействие на организираната престъпност, борба с корупцията, 
охрана и контрол на държавната граница, осигуряване на държавен 
противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност, 
ограничаване и пресичане действията на организираните престъпни групировки, 
недопускане на терористични действия и др. 

1.4 Инвестиционна политика 
 

 

Особено важен национален приоритет бе изпълнението на заложените цели по 
програмите, свързани с разходните политики в частта на инвестиционните разходи за 
2007 г. Нарастването на относителния дял на капиталовите разходи и промяната на 
структурата на разходите по КФП извеждат на преден план приоритетните разходни 
политики с инвестиционен характер, които са един от приоритетите на фискалната 
политика за годината и в средносрочен план.  

Целта е публичните инвестиции да допълнят и стимулират инвестициите на 
частния сектор, с което да се постигне ръст на производителността, 
конкурентноспособността и икономическата активност като цяло. Тези приоритети 
доведоха до значително нарастване на относителния дял на капиталовите разходи в 
общите разходи по КФП за 2007 г., като през годината се финансираха редица 
приоритетни инфраструктурни проекти. Тенденцията на ръст в инвестиционните 
разходи е важна предпоставка за постигането на ускорен икономически растеж в 
средносрочен план и подобряване на бизнес средата в икономиката. Капиталовите 
разходи (вкл. прираста на държавния резерв) достигнаха 6.8% от  БВП, което 
представлява увеличение с почти 1.8 процентни пункта спрямо 2006 г. Относителния дял 
на капиталовите разходи в общите разходи по КФП е нараснал от 9.7% за 2003 г. на 
17.8% за 2007 г. В абсолютна сума капиталови разходи на консолидирана база за 2007 г. 
възлизат на 3 830.7 млн. лв., като източниците за финансиране са следните:  

Структура на източниците на финансиране на капиталовите разходи 

Държавни 
инвестиционни 

заеми
 (без ДИЗ с 
краен бенеф. 
търг. д-во)*

4.0%

Финансиране по 
предприсъедини-

телни 
инструменти на 

ЕС 
(вкл. нац. 

съфинансиране)

Национално 
финансиране

83.6%

 
 

* Данните за усвоените ДИЗ са от регистър „Публични инвестиции” 
 



 24
 

 

В структурата на източниците за финансиране на капиталовите разходи се 
увеличава националното финансиране на инвестиционни разходи, като относителният 
дял на външните безвъзмездни помощи от предприсъединителните фондове на ЕС (вкл. 
националното съфинансиране) по програми ИСПА, ФАР и САПАРД е 12.3%. 
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.  

Разгледани по отделни съставни бюджети, с най-голям относителен дял в 
инвестиционните разходи са капиталовите разходи по републиканския бюджет – 55.3%, 
по бюджетите на общините (вкл. ИБСФ на общините) – 30.6%, и по бюджета на 
Националния фонд (10.8%).  

Разпределението на отчетените капиталови разходи по функции отразява 
секторните приоритети при реализацията на инвестиционната политика в публичната 
сфера. На графиката по-долу е представено функционалното разпределение на 
отчетените за 2007 г. капиталови разходи, кореспондиращи в голяма степен с европейско 
ниво на класифициране на бюджетните разходи по функции. 

 

VII. Почивно 
дело, култура, 
религиозни 

дейности; 3,2%

VI. Жилищно 
строителство, 
благоустройст
во,комунално 
стопанство и 
опазване на 
околната 

среда; 22,6%

V. Социално 
осигуряване и 
грижи; 2,0%

IV. 
Здравеопазва

не; 5,6%

III. 
Образование; 

7,3%

II. Отбрана и 
сигурност; 

17,5%

I. Общи 
държавни 

служби; 13,6%

VIII. 
Икономически 
дейности и 

услуги; 28,5%

 
 
Прегледът на отчета на капиталовите разходи за 2007 г. по функции отразява 

приоритетните инвестиционни политики в програмата за 2007 г Анализът на 
инвестиционните разходи по функционален признак показва, че най-голям относителен 
дял заемат разходите по функция „Икономически дейности и услуги”- 28.5%, като 
основната част от разходите в тази функция са отчетени в  група В „Транспорт и 
съобщения” (80.4% от капиталовите разходи във функцията). Това са инвестиции в 
ремонта и изграждането на пътно-транспортната инфраструктура както и капиталови 
трансфери за НК „Железопътна инфраструктура” (НК „ЖИ”), „Летище София” ЕАД, 
„Пристанище Бургас” – ЕАД. Значителният част от разходите в тази функция свързана с 
усвоеното финансиране от безвъзмездна помощ по предприсъединителните фондове на 
ЕС и съответното национално съфинансиране, които общо за функция „Икономически 
дейности и услуги” са в размер на 278.3 млн. лв. Най-голям е делът на европейската 
помощ при изпълнението на обекти от транспортната инфраструктура – 181.8 млн. лв., 
следвани от тези за развитие на селското стопанство - 57.4 млн. лв. 

Следващият приоритетен сектор е „Жилищното строителство, благоустройство и 
комунално стопанство”, който съставлява 22.6% от капиталовите разходи по КФП. 
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Преобладаващи тук са разходите по група А „Жилищно строителство, благоустройство и 
комунално стопанство” - 60.4%, свързани основно с инвестиционната дейност в 
общините по териториалното развитие и благоустрояване на населените места. Делът на 
отчетените разходи в подсектора, свързан с дейностите по опазване на околната среда” е 
39.9%, като в сравнение с отчета за 2006 г. те са нараснали с 47 млн. лв. Разходите в тази 
група са свързани с дейности в изпълнението на приоритетните политики по 
управлението на водите и управлението на отпадъците. Ръстът на тези разходи е свързан 
с ускоряването на усвояването на средства по предприсъединителните инструменти на 
ЕС при изграждането на проекти в областта на опазване на околната среда, като 
усвоените средства (вкл. националното съфинансиране) за годината са 60.3 млн. лв. 

Инвестициите във функция „Отбрана, сигурност и вътрешен ред” заемат 17.5% от 
общата сума на отчетените капиталови разходи. Част от тях са свързани с 
преоборудването на армията, наложено от членството на страната ни в НАТО - 
например: доставката на вертолети и транспортни самолети. Усвоените капиталови 
разходи в функцията са със 28.96% над планираните за годината, което е следствие на 
предоставените допълнителни бюджетни кредити и е в изпълнение на нормативни 
документи за допълнително целево бюджетно финансиране на приоритетни проекти.  

Най-.висок ръст в усвояването на капиталовите разходи е отчетен в сферата на 
здравеопазването, които нарастват двойно през 2007 г. Предпоставка за това е 
предоставянето под формата на трансфери на допълнителни финансови средства за 
ремонт на сградния фонд и закупуване на оборудване за лечебни заведения. Разходите за 
функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са съсредоточени в група 
„Култура”. Разходите в групата са за реставрация на археологически паметници, театри, 
музеи. Изпълнението на капиталовите разходи спрямо планираните със ЗДБРБ за 2007 г. 
във функция „Образование” е 131.6%. Предпоставя се от приоритизирането на сектора в 
цялостната правителствена политика и е свързан с реализацията на дейности по 
подобряване на материалната база с оглед изпълнението на политиките за „Всеобхватно, 
достъпно и качествено средно образование и обучение” и „Равен достъп до качествено 
висше образование, социалните дейности и услуги”.    

 
 
 

2. Основни акценти на реформата в бюджетната сфера 

2.1 Финансова децентрализация и взаимодействие с общините 
 

Стартиралата реформа за финансова децентрализация на местната власт има за цел 
прехвърляне на правомощия за вземане на решения, на отговорностите за предоставяне 
на услуги и ресурси за тяхното финансиране от централно на местно равнище. 
Предоставянето на данъчни правомощия на общините е една от важните стъпки по пътя 
на предоставянето на финансова децентрализация. С приетия Закон за изменение и 
допълнение на Закона за местните данъци и такси се регламентира предоставянето на 
кметът 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. В производствата по установяването, обезпечаването и събирането на 
местните данъци, 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.  

 

С направените промени в Конституцията през 2007 г. на общините се предостави 
възможността самостоятелно да определят размера на местните данъци и такси. 
Придобиването на данъчни правомощия от местните власти може да се определи като 
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крайъгълен камък за продължаване на реформата към финансова децентрализация на 
общините и направените промени в Конституцията са доказателство за политическата 
подкрепа на правителството за продължаване на реформите и изпълнение на 
подписаното споразумение с Националното сдружение на общините. Стратегията за 
децентрализация (2006-2015), приета от правителството през 2006 г. представлява 
интегрален документ, който обединява секторните политики и тяхната координация на 
отделните равнища на териториалното управление. Тя очертава основните насоки за 
промени в отношенията между публичните институции, които да повишат тяхната 
ефективност и да допринесат за повишаване на качеството на предоставяните публични 
услуги. Стратегическият подход към децентрализацията акцентира върху: 

 обвързване на модернизацията на държавната администрация и изграждането на 
деконцентрирана администрация с процеса на децентрализация; 
 обединяване на процесите на децентрализация на правомощията и функции с 
финансова децентрализация, които досега се развиваха отделно;  
 по-тясна връзка между процеса на децентрализация и политиката за регионално 
развитие, вкл. с действия за укрепване на административния и програмния 
капацитет на общинско и областно равнище за усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС. 

2.2 Напредък в областта на реформа в системата на държавния вътрешен 
финансов контрол 

 

Министерството на финансите продължава да полага последователни усилия за 
добро финансово управление на публичните средства чрез укрепване на управленската 
отговорност, развитие на качествен вътрешен одит и осигуряване на публичност на 
състоянието на вътрешния контрол в организациите от публичния сектор.  

За да се осигури правилно прилагане на Закона за финансово управление и контрол 
в публичния сектор (ЗФУКПС) и Закона за вътрешния одит в публичния сектор 
(ЗВОПС) през 2007 г. беше доразвита и актуализирана методологията по финансово 
управление и контрол и по вътрешен одит, като бяха разработени и одобрени от 
министъра на финансите следните документи:  

- Указания за годишно докладване на дейността по вътрешен одит; 
- Процедура за консолидирането и одобряването на годишните планове за дейността на 
звената за вътрешен одит по отношение на EDIS, Структурните фондове и 
Кохезионния фонд; 
- Указания за работа с Информационна система за финансово управление и контрол и 
вътрешен одит; 
- Указания за стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит; 
- Наръчник за вътрешен одит в три тома ; 
- Правила за актуализиране на методологията по вътрешен одит и подробен въпросник 
за обратна връзка, изпратен до всички звена за вътрешен одит и вътрешни одитори; 
- Годишен въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол 
за 2007 г. и указания за неговото попълване.  

В изпълнение на принципите за добро финансово управление, прозрачност и 
другите изисквания на ЗФУКПС, организациите от публичния сектор (общо 308 
първостепенни разпоредителя с бюджетни кредити) имат задължение в срок до 31 март 
да предоставят годишни доклади на база на изпратените им указания. Докладите служат 
за разработването на Консолидиран годишен доклад за състоянието на вътрешния 
контрол в публичния сектор за 2007 г., който ще се внесе в Министерския съвет за 
одобрение и ще се представи на Народното събрание и Сметната палата. Получени са 
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доклади от 274 организации, което представлява 89% от организациите, задължени да 
докладват на МФ. Извършеният анализ на получената информация от министерствата 
показва, че състоянието на системите за финансово управление и контрол в тях се 
подобрява. В 10 от всички 16 министерства оценката за състоянието на системите е 
много добра, а в останалите 6 – добра, независимо от завишените критерии за оценяване 
през 2007 г. в сравнение с 2006 г. Това се дължи на  предприетите действия за 
изпълнение на всички изисквания на законодателството и методологията. Съществени 
подобрения има в областите на стратегическо и оперативно планиране и целеполагане, 
утвърждаване на етични правила, включително процедури за докладване на нарушенията 
им и процедури, свързани с докладване на грешки, измами и нередности. Въведени са 
процедури за документиране на всички дейности в организациите и осъществяването на 
предварителен контрол за законосъобразност върху нефинансовата дейност. Започнало е 
и обучение на лицата на ръководни длъжности по прилагане на законодателството и 
методологията по ФУК.  

Анализът на информацията, получена от докладите на общините показва, че голяма 
част от вътрешните правила в тях са приведени в съответствие с изискванията на 
законодателството и методологията. Утвърдени са правила за документиране на всички 
дейности и осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност върху 
нефинансовата дейност. Актуализирането не е приключило напълно, като съществени 
пропуски има в областта на управлението на риска и обучението на служителите на 
ръководни длъжности. 

За осигуряване на своевременен достъп до законодателството и актуалната 
методология по финансово управление и контрол и вътрешен одит е разработена и се 
поддържа Информационна система за ФУК и вътрешен одит, като част от електронната 
страница на Министерството на финансите. В нея се съдържа и информация за звената за 
вътрешен одит, техните статути, назначените вътрешни одитори и лицата, притежаващи 
сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”. В съответствие със ЗВОПС 
функцията по вътрешен одит следва да е осъществява в 318 бюджетни организации. На 
база на  постъпилата в Министерството на финансите информация от 302 бюджетни 
организации, звена за вътрешен одит има в 153 от тях, като в останалите 149 са 
назначени по един вътрешен одитор. В 185 от организациите са подписани Статути на 
звената за вътрешен одит/вътрешните одитори. В съответствие с чл.18 от ЗВОПС в една 
организация е създаден одитен комитет. Към посочената дата в бюджетните организации 
са назначени 595 вътрешни одитори. 

С цел подобряване на разбирането за прилагане на законодателството и 
методологията по финансово управление и контрол и по вътрешен одит, в Школата по 
публични финанси през 2007 г. са организирани и проведени 22 обучения, като са 
обучени както следва: 

- за подготовка за явяване на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен 
одитор в публичния сектор” – 260 вътрешни одитора; 

- по прилагане на методологията по вътрешен одит – 136 вътрешни одитори; 
- по прилагане на законодателството и методологията по финансово управление и 

контрол – 202 лица на ръководни длъжности и финансови контрольори.  
В изпълнение на Наредба № Н-6 от 29.06.2006 г. за реда и начина за организиране и 

провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния 
сектор” на министъра на финансите през, м.юни и м. ноември са организирани и 
проведени два национални изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в 
публичния сектор”. В резултат на проведените изпити министърът на финансите издаде 
327 сертификата. 
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2.3 Напредък на бюджетната реформа по отношение въвеждането на 
програмното бюджетиране през 2007 г. 

 

Една от главните цели на протичащата реформа в бюджетната сфера е 
усъвършенстване на управлението на публичните финанси посредством създаване на 
необходимите условия и предпоставки за постигане на устойчива средносрочна рамка на 
публичните разходи, устойчив процес на планиране на разходите на ПРБК по 
политики/програми и преминаване към секторен подход на планиране и бюджетиране. 
Програмното и ориентирано към резултатите бюджетиране е процес на преориентиране 
от ресурсния подход към такъв, който е насочен към крайните резултати от дейността на 
администрацията, и съответно ползите и ефектите за гражданите и обществото като 
цяло. Въвеждането на програмното и ориентирано към резултатите бюджетиране в 
България, стартира през 2002 г. с разработването на първия програмен бюджет на 
МОСВ. Избраните за пилотни организации през първата година от въвеждането на 
подхода следваше да идентифицират и дефинират политиките, програмите, 
продуктите/услугите и показателите за изпълнение със съответните им целеви 
стойности, както и да представят разпределение на бюджетните си разходи в 
програмната класификация. Тези бюджети имаха експериментален и информационен 
характер. През втората година от процеса на въвеждане на подхода разходите по 
бюджетите на организациите се приемаха от Народното събрание по политики, а 
Министерският съвет утвърждаваше бюджетите им по програми. С всяка изминала 
година обхватът на организациите се разширяваше, като Министерството на финансите 
положи усилия за повишаване качеството на информацията, съдържаща се в 
програмните бюджети. През 2006 г. бяха обхванати всички министерства и ДАМС, като 
програмните бюджети на една част от тях имаха пилотен характер.  
 Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. (ЗДБРБ за 
2007 г.) Народното събрание утвърди разходите на МОСВ, МТ, МТСП, МОН, МИЕ, 
МЗП, МЗ, МРРБ, МК и на ДАМС по политиките в компетентността и отговорността на 
съответния министър/председател на агенция. 
 В пакета от документи към проекта на ЗДБРБ за 2007 г., освен проектобюджетите 
на изброените по-горе организации по политики и програми, бяха включени и 
проектобюджетите в програмен формат на МО, МВР, МП, МВнР, МФ и МДПБА за 
информация на народните представители. 
 С Постановление № 20 от 02.02.2007 г. Министерският съвет утвърди бюджетите 
на деветте министерства и на ДАМС по програми в рамките на утвърдените им разходи 
по политики. 
 

С разработената през 2007 г. бюджетна процедура за 2008 г. беше направена 
поредната стъпка в реформата за усъвършенстване на бюджетното планиране и 
съставяне, повишаване на ефективността на разходите и на отговорността при 
разпределението и управлението на финансовите ресурси, както и за създаване на 
условия за по-добра дискусия и прозрачност и за вземане на решения относно 
развитието на политиките на правителството на един по-ранен етап. Основните 
елементи, предложени за реализация чрез бюджетната процедура за 2008 г. бяха: 

 решения за разпределение на ресурсите в съответствие със стратегическите 
приоритети на правителството; 

 работеща средносрочна фискална рамка, гарантираща устойчивост, стабилност и 
ефективно разпределение на ресурсите в процеса на бюджетиране, съобразена с 
управленската програма на правителството и Конвергентната програма (2006 – 
2009); 

 прилагане на бюджетиране, ориентирано към резултатите; 
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 прозрачност. 
 

Съгласно бюджетната процедура за 2008 г. всички министерства, Държавната 
агенция за младежта и спорта и Държавната агенция за информационни технологии 
разработиха тригодишните си бюджетни прогнози и проектобюджетите си за 2008 г. в 
програмен формат, като Народното събрание утвърди разходите по бюджетите им по 
политиките в компетентността и отговорността на съответния министър/председател на 
държавна агенция. 

С направените през 2007 г. изменения и допълнения на Закона за устройството на 
държавния бюджет се регламентира процедура, съгласно която председателят на 
Народното събрание следва да предлага на министъра на финансите за становище 
тригодишна прогноза за бюджета на Народното събрание и проект на бюджет за 
съответната година, включително с разходи по програми. 

Съгласно преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2007 г. едновременно с корекциите по реда на Закона 
за устройството на държавния бюджет министърът на финансите извършваше и 
корекции на утвърдените от Министерския съвет бюджети по програмите на МОСВ, МТ, 
МТСП, МОН, МИЕ, МЗП, МЗ, МРРБ, МК и ДАМС за 2007 г. Министерствата, 
Държавната агенция за младежта и спорта и Държавната агенция за информационни 
технологии и съобщения изготвят и представят тримесечни финансови отчети, отчети за 
изпълнението на политиките и програмите си за полугодието и годишни отчети, 
съдържащи информация за степента на изпълнение на провежданите политики и 
програми и разходите за тяхното изпълнение. 

През 2007 г. Школата по публични финанси към МФ организира и проведе 
обучение по въпросите на програмното и ориентирано към резултатите бюджетиране за 
125 служителите от следните ведомства: ДАИТС, МДААР, МДПБА, МИЕ. Освен това с 
процеса на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране, както и с 
бюджетирането на дейности в програмен формат бяха запознати 174 служители от 
различни ПРБК, в т.ч. от Сметната палата, Националния осигурителен институт и 
Комисията за финансов надзор. Във връзка с усъвършенстваната бюджетна процедура за 
2008 г. бяха проведени 4 семинара за ПРБК с цел запознаване с новите моменти, 
въведените правила, етапите, сроковете и отговорностите на участниците в бюджетния 
процес. По искане на Министерския съвет и Министерството на финансите на Република 
Македония бе организиран семинар за висши държавни служители от двете ведомства за 
представяне на българския опит в бюджетната реформа и за въвеждането на 
програмното и ориентирано към резултатите бюджетиране. 

В края на 2007 г. приключи туининг проектът по програма ФАР на ЕС 
„Усъвършенстване на бюджетния процес в България” между българското и холандското 
МФ, чиято основна цел бе подобряване на бюджетното планиране и процедури и 
конструиране на бюджетен процес в съответствие с най-добрите практики в страните-
членки на ЕС. Освен холандската експертиза, проектът даде възможност да бъде 
проучен и анализиран опитът и на Ирландия, Финландия и Франция. Един от основните 
резултати, постигнати в рамките на проекта, беше изготвеният вариант на нов Закон за 
устройството на държавния бюджет (Закон за публичните финанси), чиято структура бе 
одобрена от министъра на финансите и чието съдържание е обсъждано интензивно на 
вътрешно ниво в рамките на Министерство на финансите. В рамките на проекта бяха 
изготвени и проекти на бюджети на община Мездра и на община Велико Търново за 
2008 г. в програмен формат, както и наръчник за използване на програмно бюджетиране 
в общините. 

 Постигнатият през 2007 г. напредък в бюджетната реформа е съществена стъпка в 
процеса на управление на публичните разходи от гледна точка на резултатите от 
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изпълнението на политиките на правителството. Той ще позволи приоритизиране на 
публичните разходи в средносрочен аспект на база информация (количествена, 
качествена, времева и ценова) за резултатите от постигане целите на политиките и 
изместване фокуса на диалога на различните нива на вземане на управленски решения от 
преразпределяне на ресурсите, заявени от системите, към приоритизиране на политики 
на база ефекти за обществото (не само финансови). Приемането на разходите по 
политики поставя началото на прилагането на секторен подход за приоритизиране на 
политиките, в рамките на които да бъдат одобрявани разходни тавани по ПРБК. На 
дневен ред са предизвикателствата, свързани с утвърждаване на постигнатите резултати 
от реформата чрез нормативно регламентиране, усъвършенстване на бюджетната 
методология, повишаване на административния капацитет на участниците в бюджетния 
процес, делегиране на права и вменяване на 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. 
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3. Основни параметри на консолидираната фискална програма11 за 2007 г. 
 
 

Провежданата фискална политика през годината бе в подкрепа на 
макроикономическа стабилност и бе насочена към създаване на условия за устойчиво 
икономическо развитие, чрез стимулиране на заетостта и намаляване на безработицата, 
повишаване на разполагаемия доход на населението и бизнеса, насърчаване на 
инвестициите, подобряване и модернизация на инфраструктурата на икономиката, 
последователна политика в областта на доходите и пенсиите, съобразена с 
инфлационния натиск и т.н. Успешното приключване на Бюджет 2007 в голяма степен е 
резултат от значителното преизпълнение на приходите и осигуряването на оптимално 
финансиране на приоритетите разходни политики на централно и местно ниво, 
обвързани в консолидираната рамка при постигане на по-напрегнатата от планираните с 
разчетите за годината фискални цел за годината. Разглеждайки добрите 
макроикономически параметри за 2007 г., е важно да се отбележи, че в основата на 
доброто икономическо представяне на България за годината стоят провежданата 
последователна икономическа политика в условията на стабилна макроикономическа 
среда и общото икономическо оживление след присъединяването на страната към ЕС от 
01.01.2007 г. Спестяването на по-голямата част от преизпълнението на приходите и 
формирането на бюджетен излишък за годината облекчава в голяма степен 
допълнителния натиск, който публичните разходи оказват върху текущата сметка на 
платежния баланс. В същото време, след внимателно прецизиране и приоритизиране на 
разходите бяха посрещнати редица допълнителни приоритетни нужди в сфери с важно 
социално-икономическо значение.  

 

Фискалната позиция на страната представена чрез КФП и изпълнението й за 
2007 г., отнесено към предходната година и програмата е, както следва: 

(в млн. лв.) 
Изпълнение Изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ12 Отчет Програма13 Отчет спрямо спрямо 
  2006 г. 2007 г. 2007 г. 2006 г. програма 

Общо приходи и помощи 20 034.0 21 377.6 24 063.0 120.1% 112.6%
   -Данъчни 16 325.9 17 550.0 19 323.8 118.4% 110.1%
        Преки14 3 240.2 3 268.9 4 326.5 133.5% 132.4%
        Косвени 8 776.7 9 713.9 10 106.9 115.2% 104.0%
        Приходи на соц. осигуряване  4 309.1 4 567.2 4 890.3 113.5% 107.1%
   -Неданъчни 3 072.6 2 739.7 3 535.1 115.1% 129.0%
   -Помощи 635.5 1 087.8 1 204.2 189.5% 110.7%
Разходи и вноска за общия 
бюджет на ЕС  18 286.3 20 992.0 22 103.4 120.9% 105.3%
   -Нелихвени 17 646.0 19 627.1 20 877.4 118.3% 106.4%
       Текущи 15 166.5 16 638.5 17 046.7 112.4% 102.5%
       Капиталови 2 479.5 2 988.6 3 830.7 154.5% 128.2%
   -Лихви 640.3 730.4 630.8 98.5% 86.4%
      Външни лихви 449.3 532.4 465.4 103.6% 87.4%
      Вътрешни лихви 191.0 198.0 165.4 86.6% 83.5%
   -Вноска за общия бюджет на ЕС 

  
634.4 595.2

  
93.8%

            

Дефицит/излишък 1 747.7 385.6 1 959.6     

                                                 
11 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.   
12 Поради извършено закръгление в млн. лв., някои сумарни позиции в таблиците не се изчерпват от съставните им числа. 
13 С оглед съпоставимост с отчетните данни на показателите по КФП по програмата за 2006 г.: i) разчетите в позицията „Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи” са отнесени в съответните разходни позиции според основното предназначение на планираните 
средства ii) прираста на държавния резерв е отнесен в позицията „Капиталови разходи”. 
 
 

14 В групата на преките данъци е вкл. и позицията „Други данъци” по републикански бюджет с оглед изчерпателност на данните 
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Прогнозираните по-консервативни очаквания за изпълнението на приходната 
страна на Бюджет 2007, свързани с очаквани ефекти след присъединяването на страната 
към ЕС, не се оправдаха и отчетните данни за изпълнението на приходите по КФП за 
2007 г. превишават значително разчетите за годината. Консервативният подход при 
изготвянето на разчетите бе свързан, основно, с променената нормативна база при 
облагането с ДДС и мита, което се очакваше да се отрази на постъпленията от тези 
данъци. Изпълнението на приходите от ДДС за годината обаче не бе повлияно в такава 
степен от тези промени – регистрираното изоставане през първото тримесечие на 
годината бе напълно преодоляно до края на полугодието, като под действието на редица 
фактори постъпленията от ДДС през втората половина на годината бяха над 
планираните за периода, с което преизпълнението за годината на приходите от ДДС 
достигна 4.7%. Положителната тенденция от 2006 г. на ръст на постъпленията в групата 
на преките данъци се запази и през настоящата бюджетна година, като преизпълнение на 
разчета за годината има при корпоративните данъци, данъка върху доходите на 
физическите лица, имуществените данъци и другите данъци по ЗКПО. Преизпълнение 
по консолидираната фискална програма също така се отчита и при неданъчните приходи, 
постъпленията от социално-осигурителни вноски и приходите от акцизи. Основните 
фактори за по-високите постъпления през 2007 г. са, преди всичко, общото 
икономическо оживление, проявилите се динамични ефекти от извършените данъчни 
реформи, добрата работа на приходните администрации, запазилите се високи нива на 
вноса в страната и на цените на енергоносителите и някои основни суровини, по-
високата от очакваната инфлация и др. Единствено постъпленията от мита са под 
предвидените в разчета за годината поради проявилите се ефекти след присъединяването 
на България в ЕС. Разгледано по бюджетни системи най-високо преизпълнение на 
разчетите за годината се отчита по бюджетите на общините, където постъпленията от 
имуществени данъци, приходите от продажба на общинско имущество и земя и от такси 
превишават планираните в разчета за 2007 г.  

 

При анализа на приходната част на КФП се открояват и значителните 
постъпления от предприсъединителните инструменти на ЕС, фондовете на ЕС и 
средствата за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение и подобряване 
(улесняване) бюджетните парични потоци.  

Събраните приходи по консолидирания бюджет за 2007 г. представляват 42.6% от 
БВП срещу 40.6% от БВП за 2006 г.  
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В резултат на проявилите се ефекти от проведените данъчни реформи и общото 

икономическо оживление, свързано с присъединяването на България към ЕС, 
постъпленията от корпоративни данъци през 2007 г. нарастват значително спрямо 
предходната година (37.4%) и превишават разчета за годината с 29.9%. Приходите от 
корпоративни данъци като процент от БВП нарастват с 0.5 процентни пункта и от 2.7% 
от БВП през 2006 г. приходите от корпоративни данъци достигнаха 3.2% от БВП през 
2007 г. 
 

Постъпленията по ЗДДФЛ също са значително над планираните за 2007 г. (с 
25.1%), като основните фактори за това са нарастването на възнагражденията на заетите 
през годината (при очаквана средномесечна заплата от 397 лв. се отчитат 431.2 лв.), 
нарастване на заетостта и др. Приходите от ДДФЛ също нарастват като процент от БВП 
с около 0.5 процентни пункта, като за 2007 г. те представляват 3.2% от БВП срещу 2.7% 
от БВП за 2006 г. Факторите, които влияят на приходите от ДДФЛ влияят и върху 
постъпленията от социално и здравно осигурителни вноски – ръстът на заплатите се 
отрази като увеличение на осигурителния доход, а намаляването на безработицата 
разширява обхвата на осигурителната система. Постъпленията от социално и здравно 
осигурителни вноски през 2007 г. превишават разчета за годината с около 7.1%, като 
техният относителен дял в БВП се запазва на равнището от предходната година – 8.7%. 

Приходите от ДДС и акцизи превишават разчетите за годината съответно с 4.7% и 
4.5%, докато приходите от мита бяха сериозно повлияни от отпадането на митата за 
страните от ЕС и прилагането на единната политика на общността по отношение на 
трети страни, като годишните постъпления представляват 80.4% от планираното с 
ЗДБРБ за 2007 г.  

При неданъчните постъпления също се отчита преизпълнение на разчетите, като 
по бюджетни системи то е най-голямо при общините, републиканския бюджет в частта 
на министерствата и ведомствата, бюджета на съдебната власт и общинските бюджети.  

Постъпленията от помощи, които се формират основно от средствата от фондовете 
на ЕС, предприсъединителните инструменти и средствата за подпомагане изпълнението 
на Шенгенското споразумение и подобряване (улесняване) бюджетните парични потоци 
превишават заложеното в програмата за годината с 10.7%. 
 

 Разходите по консолидирания бюджет за 2007 г., представени като процент 
от БВП нарастват с около два процентни пункта спрямо 2006 г., -  39.1% от БВП за 
2007 г. срещу 37.0% от БВП за 2006 г. Това нарастване е свързано с заплащането на 
вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, което започна от началото на 
2007 г. (около 1.1% от БВП), както и на по-високите инвестиционни разходи през 2007 г.  

 

Основните разходни групи по икономически елементи за 2007 г. и 2006 г., 
представени като процент от БВП са, както следва: 
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Нарастването на относителния дял на разходите към БВП през 2007 г. е свързано с 
няколко обективни обстоятелства – с присъединяването на страната към ЕС започна 
регулярното превеждане на дължимите плащания по вноската на Република България в 
бюджета на ЕС (общо за годината те представляват около 1.1% от БВП); през 2007 г. 
Министерския съвет и Народното събрание одобриха значителни по размер 
допълнителни разходи за финансиране на приоритетни политики и проекти за сметка на 
преизпълнението на приходите по републиканския бюджет и икономии на разходи 
(около 2.4% от БВП); преизпълнението на собствените приходи по общинските бюджети 
позволи общините да финансират разходи, които значително превишават заложените в 
разчета за годината и нарастват с 24.2% спрямо 2006 г. Увеличение на разходите на 
общините има за сметка на предоставените целеви трансфери от централния бюджет 
(ЦБ), които са разчетени със ЗДБРБ за 2007 г. в частта на разходите на ЦБ а по пътя на 
бюджетното изпълнение се предоставят на общините като трансфер. 

Фискалната политика през 2007 г. търсеше баланса между необходимостта от 
осигуряване на по-висок от планирания буфер срещу външни шокове в контекста на 
влошаващото се състояние на текущата сметка на страната и търсенето на фискална 
възможност за осигуряване на допълнителен ресурс за приоритетни политики в 
програмата на правителството. Значителното преизпълнение на приходите позволи да 
бъде осигурен по-висок от заложения в ЗДБРБ за 2007 г. фискален буфер, като заедно с 
това осигури и фискална възможност за финансиране на допълнителни разходи. 
Основните направления, за които бе насочен допълнителният финансов ресурс през 2007 
г. бяха: за финансиране на дейности по 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 ЕС; за 
финансиране на модернизацията на отбраната и въоръжените сили на страната, доставка 
и въвеждане в експлоатация на съоръжения за видеонаблюдение в системата на МВР, 
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 др.  

През 2007 г. ясно се откроява промяната в структурата на разходите – 
относителният дял на капиталовите разходи в БВП нараства от 5.0% през 2006 г. на 6.8% 
през 2007 г. Един от главните приоритети на разходните политики през 2007 г. бе 
осигуряването на ресурс за инвестиционни проекти, който да бъде инвестиран в 
икономиката с голяма възвращаемост. Следвайки тази политика Министерският съвет 
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насочи допълнителен ресурс в хода на бюджетното изпълнение, на база на изготвените 
разчети и очакваното значително преизпълнение на приходите, което осигури фискална 
възможност за финансиране на приоритетни (основно инвестиционни) политики и 
проекти при постигане на заложената по-висока фискална цел.   

Бюджет 2007 имаше и ясни социални ангажименти, които съответстват на 
социалната насоченост на приоритетните политики в областта на пенсионната система, в 
сферата на социално подпомагане, на активните мерки по заетостта, както и 
реализирането на редица мерки за социална защита, вкл. и безпрецедентното за 
последните години двукратно увеличение на пенсиите през годината с по 10% и 
осигуряването на коледна добавка към пенсиите. Социално и здравноосигурителните 
плащания продължават да бъдат с най-висок относителен дял в разходната страна на 
бюджета (35.5% от разходите по КФП, без вноската за бюджета на ЕС), като остават на 
относително постоянни нива като процент от БВП през последните години.   

Разходите за заплати и осигурителни вноски също остават на относително 
постоянни нива, като политиката по доходите в публичната сфера е обвързана в 
цялостната стратегия за развитието на страната и реалните възможности за индексация 
на заплатите на заетите в публичния сектор, съобразно макроикономическите дадености 
– ръста на производителността на труда и проинфлационния натиск който ръста на 
доходите оказва.   

Разходите за лихви намаляват както относителен дял в БВП, като за последните три 
години те са намалели от 1.6% от БВП до 1.1% от БВП за 2007 г. Тази положителна 
тенденция е резултат от последователната политика по управлението на държавния дълг 
и извършените операции по предсрочно погасяване на дълг, с което се облекчават и 
разходите по обслужването му в средносрочен план. 

Бюджетните разходи, разгледани по функционален признак отразяват основните 
направления в политиката по КФП в рамките на бюджетния ресурс за 2007 г.  

(млн. лв.) 

  млн. лв. % от БВП 
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ15 Отчет  Програма16 Отчет  Отчет  Програма14 Отчет 

  2006 2007 2007 2006 2007 2007 
Б В П       49 361 51 141 56 520

              

I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 512.5 1 786.7 2 003.3 3.1% 3.5% 3.5%
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 2 390.9 2 861.8 3 021.8 4.8% 5.6% 5.3%
III. ОБРАЗОВАНИЕ 1 941.1 2 136.5 2 179.2 3.9% 4.2% 3.9%
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 2 022.5 2 216.5 2 373.3 4.1% 4.3% 4.2%
V.СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 6 210.2 6 715.5 6 803.3 12.6% 13.1% 12.0%
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО 
СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА 988.1 1 055.5 1 339.0 2.0% 2.1% 2.4%
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ 
ДЕЙНОСТИ 375.2 382.9 482.9 0.8% 0.7% 0.9%
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ  И УСЛУГИ 2 205.4 2 436.1 2 674.6 4.5% 4.8% 4.7%
IХ. РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. 
ФУНКЦИИ 640.3 765.8 630.8 1.3% 1.5% 1.1%

ОБЩО РАЗХОДИ 18 286.3 20 357.6 21 508.1     

                                                 
15 В разходите по функции не е включена Вноската на Република България за общия бюджет на ЕС  

 
 
 

16 С оглед постигането на съпоставимост на данните, в разчетите към ЗДБРБ за 2007 г.  резерва за структурната реформа е 
прекласифициран от IX-та функция по съответната функция според основното предназначение на планираните средства. Резерва 
за преодоляване и ликвидиране на последствията от стихийни бедствия и аварии е прекласифициран от IX-та функция в II-ра 
функция, група Д. Гражданска защита, управление и действия при кризи, стихийни бедствия и аварии, където са и отчетните 
данни за 2007 г. Оценката за БВП по програма е 51 141 млн. лв. (използвана  е прогнозната макрорамка по ЗДБРБ за 2007 г.) 
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При анализа на разходите по функции и съпоставката им с БВП следва да се има предвид, 
че за целите на анализа отчетните данни за 2006 г. и 2007 г. са отнесени към БВП (по данни на 
НСИ – 49 361.0 млн. лв. за 2006 г. и 56 519.8 млн. лв. за 2007 г. /предварителни данни/), докато за 
разчета към ЗДБРБ за 2006 г. е ползвана оценката на БВП, заложена в макрорамката на ЗДБРБ за 
2007 г. 

Съпоставка на разходите по функции за 2007 г. с разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. * и 
отчета за 2006 г., като относителен дял в БВП
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* Използвана е оценката за БВП в макрорамката към Бюджет 2007 г.    

Видно от графиката, с най-голям относителен дял в разходите по КФП за 2007 г. са 
средствата за социалното осигуряване, подпомагане и грижи. В голяма степен това се 
предопределя от икономически и демографски фактори доминиращи пенсионната 
система в страната и съответства на социалната насоченост на Бюджет 2007. С най-
голям относителен дял в разходите по КФП за 2007 г. са средствата за сферата на 
социалното осигуряване, подпомагане и грижи. В голяма степен това се предопределя 
от икономически и демографски фактори, доминиращи пенсионната система в страната 
и съответства на социалната насоченост на Бюджет 2007. С извършените през годината 
разходи за социално осигуряване, подпомагане и грижи са изпълнени основните 
приоритети в социалната сфера, заложени с ЗДБРБ за 2007 г. и ЗБДОО за 2007 г. – 
планираните цели в областта на пенсионната система, в сферата на социално 
подпомагане, на активните мерки по заетостта, както и реализирането на редица мерки 
за социална защита, вкл. двукратно увеличение на пенсиите с по 10% и изплащане на 
добавка към декемврийските пенсии. Общите разходи за функцията за годината възлизат 
на 12.0% от БВП. В сферата на здравеопазването разходите в номинално изражение са 
по-високи от планираните номинални нива за годината, но като процент от БВП остават 
близки до разчета (4.2% от БВП по отчет при планирани с разчетите по ЗДБРБ за 2007 г. 
4.3%). В сферата на  здравеопазването през 2007 г. продължи работата по създаването на 
Национална здравна карта и Здравна стратегия, с цел оптимизиране на болничния сектор 
и подобряване качеството на здравните услуги. С оглед постигането на дългосрочна 
стабилност на здравно-осигурителната система е необходимо да се ускори работата по 
тези основополагащи за системата документи, както и да се финализира плана за 
преструктуриране на болниците, да се засили контрола от страна на МЗ, НЗОК и 
Националната агенция по приходите на лечебните заведения, да се завърши 
изграждането на интегрираната информационна система на НЗОК, което ще подпомогне 
засилването на контрола върху разходите в системата на НЗОК и т.н. Сред основните 
приоритетите на правителството са политиките в сферата на образование, които освен 
функционирането на системата, трябва да осигурят ускорено модернизиране и 
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оптимизиране на структурите и методите на обучение в образователната система, с оглед 
повишаване на качеството на услугите и достигане на европейските образователни 
стандарти. Общият размер на разходите за образование, като процент от БВП за 
годината е 3.9%, като в номинално изражение тези разходи са близки до годишните 
разчети по ЗДБРБ за 2007 г. От изключително значение, за рационалното, икономичното 
и ефективното разпределение на ресурсите в приоритетните системи на образованието и 
здравеопазването е оптимизиране на техните структури и ускоряване на реформите в 
двата сектора, с цел повишаване качеството на предоставяните услуги и реализиране на 
приоритетните политики в двата сектора. Разходите, извършени в сферата на 
отбраната и сигурността през 2007 г. бяха насочени към изпълнението на политиките 
в сферата на отбраната, въоръжените сили и сигурността, на ангажименти, произтичащи 
от членството на страната в НАТО, вкл. за участието в органите и дейностите на 
Организацията на Северноатлантическия договор, за участие на БА в задгранични 
мисии, както и  към дейности, свързани с интегриране в системата на Европейската 
политика за сигурност и отбрана. Общият размер на разходите за отбрана и сигурност за 
2007 г. представлява 5.3% от БВП. В рамките на тези средства бяха осигурени и средства 
за изпълнението на националните приоритети в областта на сигурността и вътрешния 
ред, вкл. противодействие на т.н. „нови рискове за сигурността” – организирана 
престъпност, корупция, тероризъм, наркотрафик и др. Разходите за отбрана на 
консолидирана основа, вкл. тези на държавните висши военни училища, по бюджетите 
на други министерства и ведомства и по бюджетите на общините, представляват 2.3% от 
БВП, а тези за полиция, вътрешен ред и сигурност - 2.0%. Разходите за икономическите 
дейности и услуги отразяват политиките по отношение на реалния сектор и 
подпомагане на икономическите дейности, както и ангажимента на правителството по 
реализиране на структурните реформи. Основен механизъм на тези взаимоотношения са 
програмите по финансиране и субсидиране на отделните подотрасли - транспорт и 
съобщения, селско и горско стопанство, лов и риболов, минно дело, горива и енергия. В 
тази функция се включват и разходите за текущ и основен ремонт и рехабилитация на 
републиканската пътна мрежа, пристанищна и железопътна инфраструктура и др. 
Размерът на отчетените разходи във функция “Икономически дейности и услуги” за 
годината представлява 4.7% от БВП, като те нарастват с 0.2 процентни пункта спрямо 
2006 г. Разходите за дейностите по жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда (като относителен дял в БВП) са 
нараснали с 0.4 процентни пункта спрямо 2006 г. главно, в резултат на финансиране на 
проекти по опазване на околната среда за изпълнението на екологични обекти, голяма 
част от които по бюджетите на общините. В тази функция се отчитат и разходите, 
свързани с поддържането на чистотата и благоустрояването. Разходите, 
некласифицирани в другите функции вкл. лихвените плащания по обслужване на 
държавния и общинския дълг и са в размер на 1.1% от БВП, или намаление с 0.2 
процентни пункта спрямо 2006 г. вследствие на последователната политика по 
управление на държавния дълг. 
 

 Излишъкът по консолидирания бюджет за 2007 г. по национална методология 
е 1 959.6 млн. лв., което представлява 3.5% от БВП. 

 Фискалният резерв17 към 31.12.2007 г., изчислен по текущи валутни курсове е 
7.45 млрд. лв., и е нараснал в номинално изражение с около 1.6 млрд. лв. С § 7 от 
Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2007 г. е определено  минималното 
равнище на фискалния резерв за 2007 г. в размер на 3.6 млрд. лв.   
                                                 
17 Фискалният резерв включва наличностите в лева и чуждестранна валута на всички банкови сметки и депозити, в т.ч. държавния 
бюджет, ВУЗ, БАН, БНТ, БНР, НОИ, НЗОК и извънбюджетните фондове на централно ниво (по Приложение № 10 на ЗДБРБ за 2007 
г., без тези на общините).  
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3.1 Изпълнение на приходите по консолидираната фискална програма 
 

Разчетите за приходите по КФП за 2007 г. бяха разработени на база прогнозата на 
АИАП за макрорамката през 2007 г., в която бе предвидено запазване на добрите 
темпове на растеж на световната икономика и забавяне в растежа на американската 
икономика, повишаване на лихвените проценти като следствие на инфлационни 
очаквания, породени от нарастване на енергийните цени. Прогнозираният в Доклада за 
бюджета за 2007 г. растеж бе 5.8%, но реализираната стойност е 6.2%. което се дължи 
преди всичко на по-високия от очакваното растеж на вътрешното търсене, като следва да 
се има предвид и ефекта от ревизиите в националните сметки, извършен от НСИ през 
2007 г. Заложената средногодишна инфлация бе 4.4%, а реализираната стойност е 7.6%. 
Разликата се дължи предимно на шоковете в предлагането и драстичното нарастване на 
цените на храните и петрола на международните пазари. В резултат главно на тази 
разлика в инфлацията, дефлаторът на БВП за 2007 г. е 7.9%, при предвидени в Доклада 
за бюджета 3.5%. Текущата сметка като дял от БВП е около два пъти по-висока от 
заложената в бюджета стойност – 21.5% при прогнозирани 11.8%. Това се дължи 
основно на високата доходност на инвестициите в българската икономика и 
последващия приток на външни капитали под формата на ПЧИ.  

Отчетът на приходите по КФП за периода 2004 – 2007 г. по основни групи, 
представени и като процент от БВП, са както следва: 
 

Приходи по консолидирания държавен бюджет за периода 2004 – 2007 г. 
 

2004 2005 2006 2007 млн. лв. 
Отчет %БВП Отчет %БВП Отчет %БВП Отчет %БВП Изпълнени

е спрямо 
ЗДБРБ  

ОБЩО ПРИХОДИ 15 855,4 40,8% 18 012,2 42,1% 20 034,0 40,6% 24 063,0 42,6% 112,6%
  

                  

  Данъчни приходи 12 778,5 32,9% 14 483,9 33,8% 16 325,9 33,1% 19 323,8 34,2% 110,1%
       

                  

     Преки данъци  2 629,7 6,8% 2 716,7 6,3% 3 240,2 6,6% 4 326,5 7,7% 132.4%
Корпоративни данъци  972,8 2,5% 1 028,4 2,4% 1 334,1 2,7% 1 832,6 3,2% 129,9%

           - от нефин. предприятия * 853,5 2,2% 901,1 2,1% 1 181,4 2,4% 1 658,4 2,9% 132,2%
           - финансов сектор  119,3 0,3% 127,3 0,3% 152,7 0,3% 174,2 0,3% 111,7%

Данък върху доходите на 
физическите лица 1 247,5 3,2% 1 248,6 2,9% 1 324,6 2,7% 1 808,7 3,2% 125,1%
Други данъци 409,4 1,1% 439,8 1,0% 581,5 1,2% 685,3 1,2% 166,2%

  
                  

     Приходи от осиг. вноски 4 080,2 10,5% 4 409,6 10,3% 4 309,1 8,7% 4 890,3 8,7% 107.1%
           - НОИ и УПФ  3 232,5 8,3% 3 468,4 8,1% 3 276,7 6,6% 3 704,3 6,6% 108,3%
           - НЗОК 847,7 2,2% 941,2 2,2% 1 032,4 2,1% 1 185,9 2,1% 103,3%
      

                  

     Косвени данъци 6 068,6 15,6% 7 357,6 17,2% 8 776,7 17,8% 10 106,9 17,9% 104,0%
           ДДС 3 891,3 10,0% 4 798,0 11,2% 5 823,8 11,8% 6 598,5 11,7% 104,7%
           Акцизи    1 884,8 4,9% 2 187,8 5,1% 2 498,0 5,1% 3 315,4 5,9% 104,5%
           Мита и митнически  такси 292,5 0,8% 371,7 0,9% 454,9 0,9% 193,0 0,3% 80,4%
  

                  

  Неданъчни приходи 2 622,2 6,8% 2 991,3 7,0% 3 072,6 6,2% 3 535,1 6,3% 129,0%
      Трансфери от БНБ 170,9 0,4% 149,0 0,3% 150,2 0,3% 170,6 0,3% 100,4%
      Други 2 451,3 6,3% 2 842,3 6,6% 2 922,4 5,9% 3 364,5 6,0% 130,9%
  

                  

  Помощи 454,6 1,2% 537,0 1,3% 635,5 1,3% 1 204,2 2,1% 110,7%
* вкл. постъпленията от данък върху дивидентите и доходите 
 

През 2007 г. продължи тенденцията от предходните години на нарастване на 
постъпленията по КФП. Общият размер на приходите и помощите по КФП към 
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31.12.2007 г. е 24 063.0 млн. лв., което представлява 112.6% изпълнение спрямо 
програмата за годината. Съпоставени данните за изпълнението за 2007 г. с тези за 2006 г. 
бележат ръст от 20.1%, или в абсолютна сума са събрани 4 029.0 млн. лв. повече. Това се 
дължи най-вече на отчетения ръст на данъчни постъпления през 2007 г. спрямо 2006 г., 
както и на значителното нарастване спрямо предходната година на постъпленията от 
помощи по КФП, вследствие присъединяването на Република България към ЕС. 

През 2007 г. продължи да се прилага стратегията за реформи в данъчната политика, 
насочени в подкрепа на икономическата активност и поддържането на устойчив 
икономически растеж. Положителните действия за стимулиране на бизнеса и частната 
инициатива намериха израз в последователното ежегодно намаляване на ставките на 
основните преки данъци и трансформирането на данъчната тежест от преките към 
косвените данъци. В резултат на следваната стратегия, през 2007 г. се проявиха редица 
положителни ефекти, които са сред основните фактори, довели до отчетеното много 
добро изпълнение на данъчните постъпления за годината.  

Постъпленията от данъци по консолидирания бюджет за 2007 г. са в размер на 
19 323.8 млн. лв., което представлява преизпълнение с 10.1% на разчетите за годината и 
ръст от 18.4%, или 2 997.8 млн. лв. повече спрямо 2006 г. Преизпълнение на разчетите по 
ЗДБРБ за 2007 г. има по почти всички данъци, като най-голямо то е в групата  на преките 
данъци. Относителният дял на данъчните приходи в общата сума на приходите по 
консолидираната фискална програма е 80.3%.  

Постъпленията от косвени данъци за 2007 г. са в размер на 10 106.9 млн. лв., или 
104.0% изпълнение на разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. Спрямо предходната година е 
налице ръст от 15.2%. Косвените данъци съставляват 52.3% от отчетените данъчни 
приходи по КФП за 2007 г. срещу 53.8% за 2006 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 и 
ръста на цените на храните на международните пазари, увеличените ставки на акциза 
през 2007 г. и др.   

По видове косвени данъци, спрямо 2006 г. най-значителен ръст бележат 
постъпленията от  акцизи с 817.4 млн. лв. (32.7%), следвани от приходите от ДДС – 
постъпили са със 774.7 млн. лв. (13.3%) повече. При постъпленията от мита се наблюдава 
намаление с 261.9 млн. лв., или 57.6%, поради настъпилите промени след 
присъединяването към ЕС от 01.01.2007 г.  

Постъпленията в групата на преките данъци за 2007 г. са в размер на 4 326.5 млн. 
лв., което представлява преизпълнение с 32.4% на разчета за годината и ръст от 33.5% 
спрямо 2006 г. Относителният дял на преките данъци в данъчните постъпления за 2007 г. 
е 22.4%, докато за 2006 г. той е бил 19.8%. И през 2007 г. основната част от 
преизпълнението спрямо годишните разчети на данъчните приходи се отчита в групата 
на преките данъци като постъпленията от корпоративния данък, данъка върху 
дивидентите и доходите, данъка върху дохода на физическите лица и другите данъци по 
ЗКПО надвишават значително годишните разчети. 

 Отчетените приходи от осигурителни вноски на общественото и здравно 
осигуряване през 2007 г. са в размер на 4 890.3 млн. лв., или 107.1% изпълнение спрямо 
ЗДБРБ за 2007 г. Спрямо предходната година се отчита ръст от 13.5%, или са постъпили 
с 581.2 млн. лв. повече, което се дължи най-вече на ръста на осигурителния доход, 
намаляването на безработицата и т.н.  

Неданъчните постъпления по консолидираната фискална програма за 2007 г. са в  
размер на 3 535.1 млн. лв., или изпълнение 129.0% спрямо разчета за годината. Спрямо 
отчетените през 2006 г., неданъчните приходи са нараснали с 462.5 млн. лв., (15.1%), 
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което се дължи главно на постъпилите по-високи приходи от продажба на нефинансови 
активи (главно по бюджетите на общините) и по-високите приходи от общински и 
съдебни такси. 

   

Структура на данъчните приходи по консолидирания бюджет 
 
 
 

2006 г.      2007 г.
                                                                   

ДДС 35,7%

Др. д-ци 
3,6%
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 2,8%

соц. и
здр. осиг.
вноски 
26,4%

ДДФЛ 
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Акцизи 
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ДДС 34,1%

Др. д-ци 
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 1,0%

соц. и
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вноски 
25,3%

ДДФЛ 
9,4%

Корп. д-ци
9,5%

Акцизи 
17,2%

3.1.1. Корпоративни данъци 
 

Последователното ежегодно намаляване на основните преки данъци и 
изместването на данъчната тежест от преките към косвените данъци продължи и през 
2007 г. Така само за периода от 2005 г. до 2007 г. корпоративният данък бе намален 
последователно от 19.5% на 10%, а данъкът върху дивидентите – от 15% на 7%. 
Ставките за облагане по тези данъци са едни от най-ниските в ЕС, което дава своето 
позитивно отражение върху инвестиционната активност и доведе до нарастване на 
печалбите на компаниите. Освободеният и предоставен на разположение на бизнеса 
значителен ресурс би могъл с висока възвращаемост да бъде инвестиран за подобряване 
и разширяване на пазарните позиции, повишаване на конкурентноспособността, 
техническото обновяване и т.н. 

Приходи от корпоративни данъци за периода 2001 – 2007 г. 
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Постъпленията от корпоративни данъци в консолидирания държавен бюджет (вкл. 
данъците върху дивидентите, доходите и ликвидационните дялове на местни и 
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чуждестранни юридически лица) за 2007 г. са в размер на 1 832.6 млн. лв. (3.2% от 
БВП). В резултат на проявилите се ефекти от проведените данъчни реформи и общото 
икономическо оживление, свързано с присъединяването на България към ЕС, 
приходите от корпоративни данъци през 2007 г. нарастват значително спрямо 
предходната година (37.4%) и превишават планираните разчети за годината с 29.9%.  

Корпоративен данък 
Постъпленията от корпоративен данък за 2007 г. възлизат на 1 676.6 млн. лв., или 

127% спрямо годишния разчет и заемат 8.7% в общия размер на данъчните приходи. 
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 ефекти от данъчната политика по отношение на този 
данък през последните години, вследствие на които се увеличиха стимулите за 
инвестиции, насърчава се икономическата активност, респ., 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) към 31.12.2007 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%.  

 
 

Данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и 
чуждестранни юридически  лица (ЧЮЛ) и данък върху доходите на ЧЮЛ  

Постъпленията от данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни 
и ЧЮЛ и данъка върху доходите на ЧЮЛ за 2007 г. са в размер на 156.0 млн. лв. (0.3% 
от БВП), или 172.0% спрямо разчета за годината и с 22.2% повече спрямо 2006 г. По-
голямата част от тези постъпления (72.9%) са от данъка върху доходите на 
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чуждестранни юридически лица – 113.8 млн. лв. и представляват данък върху 
възнаграждения за технически услуги.  

 

3.1.2. Данък върху доходите на физическите лица 
 

По отношение облагането на доходите на физическите лица през 2007 г. бяха 
запазени броят етажи и съответните ставки, като необлагаемият минимум бе увеличен 
от 180 на 200 лв. Съотношението на вноската работодател/работник бе запазена на 
нивото от 2006 г. – 65/35. Следва да се има предвид и направените промени при 
облагането на доходите на чуждестранните и местните физически лица, които внасят 
окончателен данък върху доходите на местни и чуждестранни физически лица и данък 
върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически 
лица. От 2007 г. тези доходи се облагат по реда на ЗДДФЛ с данък при източника, а не 
както досега по реда на ЗКПО.  Изплащаните от работодателите социални разходи под 
формата на пари от 2007 г. вече също се облагат  по реда на ЗДДФЛ, а не както до 
2006 г. съгласно нормативите на ЗКПО. Относно семейното подоходно облагане, 
въведено през 2006 г., от 2007 г. бе увеличен размерът на приспаданията от годишната 
данъчна основа в зависимост от броя на децата. 

Постъпленията от данъкa върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) за 2007 г. 
са  в размер на 1 808.7 млн. лв. (3.2% от БВП), или 125.1% спрямо годишния разчет и 
формират 9.4% от общия размер на данъчните приходи. В сравнение с предходната 
година се отчита ръст от 36.5% или 484.1 млн. лв. повече. Факторите, допринесли за 
доброто изпълнение на приходите от ДДФЛ са: ръстът на доходите на наетите, по-
високият брой наети лица, по-големият размер на постъпилия данък по годишните 
данъчни декларации и авансовите вноски, изплатените добавки към заплатите в края на 
годината 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 същия период на предходната 
година. Основните причини за този ръст са по-ниското равнище на безработица 
(6.91%), която по данни на Агенцията по заетостта е намаляла с 2.8 процентни пункта 
спрямо началото на годината, и ръстът на доходите на заетите, който изпреварва 
значително планирания в прогнозата за 2007 г.  

 

По извънтрудови правоотношения (свободни професии, граждански договори и 
др.) приходите от ДДФЛ към 31.12.2007 г. са 303.8 млн. лв. при 274.3 млн. лв. за 2006 г.  

Приходите от патентен данък за годината са в размер на 36.1 млн. лв. при 50 
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.  
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3.1.3. Други данъци 
 

Другите данъци включват основно алтернативните данъци по ЗКПО и 
имуществените данъци по Закона за местните данъци и такси. С оглед изчерпателност 
на данните те са включени в групата на преките данъци. Приходите от други данъци по 
консолидирания бюджет за 2007 г. са в размер на 685.3 млн. лв. (1.2% от БВП), или 
166.2% изпълнение на ЗДБРБ за 2007 г. Значителното преизпълнение на годишния 
разчет (272.9 млн. лв.) се дължи главно на по-високите приходи от имуществени 
данъци и по-конкретно на преизпълнението на постъпленията от данък при 
придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, които надвишават почти 
двойно (със 175.2%) планираните разчети. 

 

Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане 
 

През 2007 г. от други данъци по ЗКПО по консолидирания бюджет са постъпили 
182.8 млн. лв., което представлява 129.9% спрямо годишния разчет. Основната част от 
тези приходи (47.3%) са формирани от окончателен данък върху залози за хазартни 
игри, данък върху социалните разходи, предоставяни в натура и данък върху приходите 
на бюджетни организации. Спрямо 2006 г. постъпленията от алтернативните данъци по 
ЗКПО са намалели с 28.3 млн. лв., което се дължи основно на направените от 2007 г. 
законодателни промени: 

♦ социалните разходи, предоставени в натура, на работници и служители се 
облагаха с 10% вместо с 12%, а тези, изплащани в пари се облагаха с данък 
върху доходите на физическите лица;  

♦ отпадна данъкът върху дарения и спонсорство; 
♦ данъкът върху приходите на бюджетните предприятия бе намален от 4% на 

3%; 
♦ данъкът върху приходите на общини също бе намален от 3% на 2%. 
 

 

Имуществени данъци  по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 
 

 

Имуществените данъци включват данък върху недвижимите имоти, данък върху 
превозните средства и данък върху придобиването на имущество по дарения и 
възмезден начин и постъпват по бюджетите на общините. От имуществени данъци в 
местните бюджети през 2007 г. са постъпили общо 510.6 млн. лв., което представлява 
194.4% към годишния разчет и със 150.1 млн. лв. повече от тези за предходната година. 
Най-значителен дял в приходите от имуществени данъци заемат постъпленията от 
данък върху придобиването на имущество по дарения и възмезден начин, които са в 
размер на 315.8 млн. лв., или с 201.1 млн. лв. повече спрямо програмата. Сравнени с 
предходната година данните бележат ръст от 49.8% или със 105.0 млн. лв. повече, 
което е обусловено от по-голямата активност на пазара на недвижими имоти.  
 

3.1.4. Приходи от социалноосигурителни вноски 
Постъпленията от социално и здравно осигурителни вноски за 2007 г. са в размер 

на 4 890.3 млн. лв., което представлява 107.1% изпълнение на ЗДБРБ и 8.7% от БВП. 
Спрямо 2006 г. постъпленията са се повишили с 13.5% или 581.2 млн. лв. Влияние 
върху доброто изпълнение оказват законодателните промени в сферата на социалното и 
здравното осигуряване през 2007 г., с които бяха запазени нормативите на 
осигурителните вноски, с изключение на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на 
лицата, родени след 31 декември 1959 г., за които вноската бе намалена от 19 на 18 на 



 44
 

 

сто. Осигурителната вноска за втория пенсионен стълб  - универсални пенсионни 
фондове – бе увеличена от 4% на 5%. Продължена бе и водената последователна 
политика през последните години, насочена към повишаване на събираемостта от 
социално и здравно осигурителни вноски – по-високи осигурителни прагове по 
икономически дейности и основни квалификационни групи, политиката на контрол 
върху неформалната заетост, чрез регистрация на трудови договори, изпращане на 
информационни справки за осигурителен доход и стаж на всяко осигурено лице, 
подобряване на събираемостта на просрочените задължения и т.н. През октомври 
2007 г. бе направена поредната стъпка към намаление на данъчното и осигурителното 
бреме и осигурителните вноски бяха намалени с 3 процентни пункта, което доведе до 
стимулиране на заетостта и повишаване на разполагаемия доход, като заедно с това се 
спомогна за излизането на „светло”  на част от недекларираните доходи на заетите в 
сивата икономика, което от своя страна допринесе за по-високите постъпления от 
осигуровки и ДДФЛ.  

Осигурителните вноски по бюджета на НОИ (вкл. Фонда за гарантиране на 
вземанията на работници и служители при несъстоятелност на работодателя) и 
Учителския пенсионен фонд са в размер на 3 704.3 млн. лв. и представляват 108.3% 
спрямо разчетите. Спрямо предходната година са постъпили с 427.7 млн. лв. (13.1%) 
повече. Здравно-осигурителните вноски по бюджета на НЗОК възлизат на 1 185.9 
млн. лв., като спрямо 2006 г. са постъпили 153.5 млн. лв. повече, или е постигнат ръст 
от 14.9%.  

3.1.5. Данък върху добавената стойност 
Приходите от данък върху добавената стойност (ДДС) представляват най-голяма 

част от данъчните постъпления по консолидирания бюджет – 34.1%. В края на 2007 г. 
те възлизат на 6 598.5 млн. лв., или 104.7% изпълнение спрямо годишния разчет за 
2007 г. и 11.7% от БВП. Сравнени с отчетените постъпления от ДДС към края на 
2006 г., се отбелязва 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 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 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 фактът, че през 2006 г. постъпленията от ДДС от 
внос от страните-членки на ЕС са събрани на входа (при влизането на стоките в 
страната), а след присъединяването ни в ЕС данъкът при ВОП става изискуем на 15-ия 
ден на месеца, следващ месеца, през който е извършена продажбата на стоката или е 
реализирана услугата.  
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3.1.6. Акцизи 
Приходите от акцизи за 2007 г. възлизат на 3 315.4 млн. лв., което представлява 

104.5% спрямо предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. и 5.9% от БВП. Акцизите формират 
17.2% от данъчните приходи по консолидирания 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, свързани с 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 горива към 31.12.2007 г. възлизат на 1 689.0 млн. лв. Спрямо 2006г. 
се отбелязва ръст от 28.6%, който се дължи най-вече на увеличените акцизни ставки;  

- Акцизите от тютюневи изделия за 2007 г. са в размер на 1 347 млн. лв., или с 
43.4% повече спрямо края на 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; 

- Приходите от акциз от спиртни напитки и пиво са 178.1 млн. лв., или с 19.7% 
повече спрямо 2006 г. 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.  

3.1.7. Мита 
 

Приходите от мита за периода до присъединяването на България в Европейския 
съюз представляваха около 0.9% от БВП, като през последните пет години 
постъпленията нарастваха средно с 25% на година и бяха следствие както на  ръста на 
вноса (22% средногодишно), така и на усилията на митническата администрация за 
повишаване на събираемостта им. Приходите от мита през 2007 г. са в размер на 
193.0 млн. лв., 0.3% от БВП и 80.4% от предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. Спрямо 
2006 г. от мита са постъпили с 261.9 млн. лв. по-малко, което се дължи на влиянието на 
следните фактори: 

Приходи от акцизи, сравнени по месеци за 2006 г. и 2007 г. (млн. лв.)     
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- Вследствие на членството на България в ЕС, от 2007 г. отпадна режим “внос” от 
европейските страни, а следователно и митата от селскостопанските стоки от тях; 

- хармонизирането на българското законодателство с това на ЕС, доведе до 
прилагане на по-ниски тарифни ставки за някой стокови групи спрямо предходни 
години;  

- процесът на регионална преориентация на вноса от трети страни към свободна 
търговия в рамките на общността, след присъединяването на България към ЕС. Тази 
политика се отрази най-вече в намалението на вноса на селскостопански стоки от трети 
страни, при които значително по-високата европейска ставка на митата ги направи 
неконкурентни у нас.  

Постъпленията от мита са формирани от две основни стокови групи: мита от 
промишлени стоки (131.0 млн. лв.) и мита от селскостопански стоки (62.0 млн. лв.). 
Шест са основните страни, от които се събират 81.0% от промишлените мита през 
2007 г. - Китай продължава да заема първа позиция с дял 42%; Япония е на второ място 
с 13.6%; следват Украйна, Корея, Русия и САЩ. Разгледани по стоки, приходите от 
мита са концентрирани главно в около 20 групи стоки, които обхващат 87% от митата и 
29% от вноса за 2007 г. – автомобили, електрически машини и апарати, машини, 
алуминий, пластмаси и др.  

Поради отпадането на митата върху вноса на селскостопански стоки с произход от 
ЕС и поради преориентацията на вноса от трети страни към страни от общността, 
вносът на меса от Бразилия, САЩ, Канада и Аржентина е намалял повече от 10 пъти. 
През 2007 г. се оформиха две основни групи селскостопански стоки със 73% дял – 
захар и захарни изделия (поради по-високата ставка, прилагана от ЕС) и плодове.  
 

3.1.8. Неданъчни приходи 
Постъпленията от неданъчни приходи по КФП за 2007 г. възлизат на 3 535.1 

млн. лв. (129.0% изпълнение на предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. и 6.3% от БВП) и 
бележат ръст спрямо 2006 г. от 15.1%, или 462.5 млн. лв. повече. В тази група приходи 
по КФП се включват държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от 
общинска и държавна собственост, глоби, санкции и наказателни лихви, приходи от 
концесии, от дивидент и др. 

Неданъчните приходи по републиканския бюджет за 2007 г. са в размер на 
1 941.6 млн. лв., или 123.2% спрямо планираните за годината. По-голямата част (71.8%) 
от тези постъпления са по бюджетите на министерствата и ведомствата (1 394.2 млн. 
лв.) и представляват главно приходи от държавни такси и приходи и доходи от 
собственост. По-голямата част от тези постъпления са по бюджетите на следните 
министерства и ведомства: 

Структура на неданъчните приходи по бюджетите на 
министерствата и ведомствата
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11.6%

МЗП
17.3%

МФ
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8.8%
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• МФ – постъпилите неданъчни приходи са в размер на 258.9 млн. лв., от които 

преобладаваща част (224.8 млн. лв.) са постъпления от държавни такси.  През 2007 г. 
значително са нараснали и приходите от държавни такси по бюджетите на Фонд 
„Републиканска пътна инфраструктура”, Агенция „Митници” и Държавна комисия по 
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хазарта. Добри са и постъпленията от извършвани услуги, упражнявани от централната 
администрация, свързани с отпечатване и контрол на ценните книжа, събирани на 
основание Тарифа № 12 и Закона за държавните такси.  

• МЗП - неданъчни приходи за 2007 г. по бюджета на министерството са в размер 
на 240.9 млн. лв. По-високите неданъчни постъпления са свързани с увеличените 
Тарифи за таксите, събирани във връзка с опазване и промяна предназначението на 
земеделските земи, както и на по-големия обем добита и продадена дървесина. 

• МИЕ - неданъчните приходи са в размер на 161.9 млн. лв. и са в пряка 
зависимост от броя на извършените от министерството услуги, проверки, издадените 
удостоверения и т.н. Въздействие върху постъпленията оказва и динамичната промяна 
в нормативната уредба, касаеща дейността на структурите в системата на МИЕ. Най-
високи са приходите от вноските на държавни предприятия и институции – 66.7 млн. 
лв. и приходите от лихви – 38.0 млн. лв. Сред най-значителните постъпления са тези от 
наказателни лихви за забавено плащане на вноски от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и „НЕК” 
ЕАД към двата фонда - „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и 
„Радиоактивни отпадъци”, както и тези от дейността на Комисията за защита на 
потребителите. Много добро е и изпълнението на приходите от държавни такси, което 
е резултат от увеличените размери на съществуващите и въведените нови такси за 
дейността на Патентното ведомство, Българския институт по метрология, Държавната 
агенция по метрологичен и технически надзор, Държавната агенция по туризъм и 
други дейности. След присъединяването ни към ЕС, в Патентното ведомство се 
извършват проучвания на заявени европейски марки по идентичност и сходство за 
територията на нашата страна. Приходите и доходите от собственост на МИЕ също 
превишават предвидените със ЗДБРБ за 2007 г., като най-значително е 
преизпълнението на постъпленията от лихви по срочни депозити за сметка на 
централния бюджет, преведени по транзитните сметки на Фонд „Извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения” и на Фонд „Радиоактивни отпадъци”. Значително 
преизпълнение се наблюдава и при другите неданъчни приходи, което се дължи на 
продадени на вторични суровини хартиени отпадъци, бракувани активи и др., и на 
изплатени от застрахователни агенции суми в резултат на щети по настъпили 
застрахователни събития, свързани с ДМА.   

• МВР – постъпилите неданъчни приходи са в размер на 132.9 млн. лв., като  по-
голямата част от тях представляват приходи и доходи от собственост (приходи от 
договори за охрана със СОТ, полиция и пожарна и аварийна безопасност, продажба на 
стоки и продукция) и  приходи от държавни такси. 

• МДПБА - към 31.12.2007 г. са отчетени неданъчни приходи в размер на 122.8 
млн. лв., от които най-голям абсолютен и относителен дял имат постъпленията от 
продажба на държавния резерв в размер на 128.3 млн. лв. Общият размер на 
постъпленията е намален с 8.2 млн. лв., представляващи приходи от внесен ДДС и 
други данъци върху продажбите. 

Изпълнението на неданъчните приходи по централния бюджет за 2007 г. е в 
размер на 543.3 млн. лв., или 94.7% спрямо предвиденото за годината. Изпълнението на 
някои от приходите в частта на неданъчните постъпления по централния бюджет 
превишава планираното в разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. - приходите от дивиденти 
към края на годината представляват 126.2% спрямо годишния разчет, постъпленията от 
концесии – 136.1%, приходите от лихви  - 144.9%.  

Дивидентите по централния бюджет за 2007 г. са в размер на 151.8 млн. лв., като 
най-значимите постъпления са внесени от следните дружества: „Булгаргаз” ЕАД – 51.6 
млн. лв., „НЕК” ЕАД – 12.9 млн. лв., „Булгартабак – Холдинг” АД – 15.5 млн. лв. и 
„Летище София” ЕАД – 14.7 млн. лв. 
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Постъпилите приходи от предоставянето и осъществяването на концесионна 
дейност от министерствата-концеденти за 2007 г. са общо в размер на 53.9 млн. лв., от 
които в приход на централния бюджет – 45.8 млн. лв. и по бюджета на МФ – 8.1 млн. 
лв. Отчетените постъпления са над два пъти по-високи в сравнение с планираните за 
годината, което се дължи на министерствата-концеденти, с изключение на МЗП. 
Преизпълнението е следствие на следните фактори: усъвършенстване на 
съществуващата нормативна уредба; завишени концесионни възнаграждения, 
заплащани от концесионерите на метални полезни изкопаеми, вследствие на 
продължаващата тенденция на нарастване или поддържане на високите международни 
цени на металите, търгувани на Лондонската метална борса, особено на медта, цинка и 
среброто; активиране на концесионната дейност в МТ; извънредни приходи от 
плажовете (спечелени съдебни дела) и др. Приходите от концесионната дейност по 
министерства-концеденти са както следва: МИЕ–23.9 млн. лв., МРРБ – 19.7 млн. лв., 
МТ – 8.0 млн. лв. и МОСВ – 2.2 млн. лв. Освен посочените по-горе приходи от 
концесии по републиканския бюджет постъпват и приходи от концесии по бюджетите 
на общините като за 2007 г. те са в размер на 5.5 млн. лв. Това са постъпления от 
предоставянето на общински концесии, както и отчисления на 30% от годишното 
концесионно възнаграждение от предоставени концесии за минерални води, съгласно 
чл. 47, ал. 3 от Закона за водите. Също така, съгласно чл. 61, ал. 3 от Закона за 
подземните богатства, по бюджетите на общините по местонахождение на 
концесионната площ постъпва и част от прогнозираното концесионно възнаграждение 
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства.  

Общият размер на неданъчните приходи по местните бюджети е 1 125.6 млн. лв. 
(148.4% спрямо разчетите към ЗДБРБ за 2007 г.), като най-голям относителен дял 
заемат приходите от общински такси (558.9 млн. лв.) - 49.7%. Най-високо е 
преизпълнението на разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. от продажба на нефинансови 
активи – постъпили са 482.1 млн. лв. или с 293.6 млн. лв. повече от годишните разчети. 
Това преизпълнение се дължи на значително по-високите от планираните 
постъпленията от продажба на земя по общинските бюджети. 

Със ЗДБРБ за 2007г. по бюджета на съдебната власт бяха одобрени общо 
неданъчни приходи в размер на 50.5 млн. лв., от които приходи от „Съдебни такси” – 
38.0 млн. лв. Отчетените неданъчни приходи за годината превишават с 56.9% 
планираните със ЗДБРБ за 2007 г., като постъпленията от съдебни такси възлизат на 
65.3 млн. лв. или със 71.8% над предвидените. Основният източник за формирането на 
това преизпълнение е търговската регистрация, която се извършва от съдилищата. 

3.1.9. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 
 

Постъпленията от помощи по КФП са формирани основно от средствата от пред-
присъединителните инструменти и от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за 
рибарство, управлявани от Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие". През 2007 г. 
постъпленията от фондовете на ЕС представляват авансови плащания от ЕК по 
договорените оперативни програми. Общият размер на приходите от помощи за 
годната е 1 204.2 млн. лв. (2.1% от БВП), което представлява 110.7% спрямо разчета.    

 

Постъпилите помощи от предприсъединителните инструменти на ЕС и Структурните и 
Кохезионния фондове на ЕС са: 

- средства по ФАР - 325.5 млн. лв.; 
- средства по ИСПА - 136.5 млн. лв.; 
- средства по САПАРД - 78.3 млн. лв.; 
- средства по Структурните и Кохезионния фондове - 283.4 млн. лв.  
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3.2 Изпълнение на разходите по икономически елементи по консолидираната 
фискална програма за 2007 г. 

 
 

Разходите по консолидираната фискална програма по икономически елементи за 
периода 2004 г. - 2007 г. представени и като процент от БВП са, както следва: 

 
Разходи по консолидирания държавен бюджет за периода 2004-2007 г. 
 

2004 * 2005 * 2006 2007 млн. лв. 
ОТЧЕТ % БВП ОТЧЕТ % БВП ОТЧЕТ % БВП ОТЧЕТ % БВП

  ОБЩО РАЗХОДИ 15 198,9 39,1% 16 678,5 39,0% 18 286,4 37,0% 22 103,4 39,1%
  

                

  Общо нелихвени разходи 14 501,4 37,4% 15 992,9 37,4% 17 646,1 35,7% 20 877,4 36,9%
       

                

    Текущи нелихвени разходи 12 917,6 33,3% 13 891,6 32,5% 15 166,6 30,7% 17 046,7 30,2%
  Заплати и възнаграждения за 

персонал  2 334,5 6,0% 2 459,2 5,7% 2 726,5 5,5% 3 156,3 5,6%
      Осигурителни вноски 944,7 2,4% 942,1 2,2% 867,4 1,8% 959,1 1,7%
      Стипендии 46,0 0,1% 46,2 0,1% 46,6 0,1% 47,7 0,1%
     Издръжка **    3 178,1 8,2% 3 464,7 8,1% 3 869,6 7,8% 4 467,3 7,9%
      Субсидии 869,2 2,2% 876,8 2,0% 727,0 1,5% 781,2 1,4%
      Социално осиг. и грижи 5 545,1 14,3% 6 102,7 14,3% 6 929,5 14,0% 7 635,0 13,5%
        Пенсии 3 516,9 9,1% 3 775,3 8,8% 4 208,6 8,5% 4 681,7 8,3%
        Помощи и обезщетения 940,9 2,4% 1 031,8 2,4% 1 153,1 2,3% 1 197,6 2,1%

     Здравноосиг. плащания на 
НЗОК 

853,3 2,2% 1 039,9 2,4% 1 289,4 2,6% 1 461,6 2,6%
Други здравноосигурителни в-ки    234,0 0,6% 255,7 0,6% 278,5 0,6% 294,2 0,5%

    Капиталови р-ди и  прираст на 
държ. резерв 1 583,7 4,1% 2 101,3 4,9% 2 479,5 5,0% 3 830,7 6,8%

  Лихвени разходи 697,4 1,8% 685,6 1,6% 640,3 1,3% 630,8 1,1%
  Вноска в общия бюджет на ЕС         595,2 1,1%

 
*    разходите за отбрана и сигурност са прекласифицирани в съответните разходни позиции, според икономическия 
характер на разхода, съгласно прилаганата методология за 2007 г. 
** вкл. разходите за други възнаграждения и плащания за персонала и разходите за членски внос и участия в 
нетърговски организации и дейности 

 

3.2.1. Текущи нелихвени разходи 
 

Разглеждайки разходите в групата на текущите нелихвени разходи за последните 
четири години, като процент от БВП, ясно се откроява тенденцията на ограничаване на 
текущите нелихвени разходи за сметка на нарастването на капиталовите разходи. 
Относителният дял на текущите нелихвени разходи в БВП е намалял с около 2 
процентни пункта за последните четири години, докато капиталовите разходи са 
нараснали с около 2.7 процентни пункта като относителен дял в БВП за същия период. 
Променената структура на разходите е следствие основно на нарастващият дял на 
инвестиционните разходи при формирането на приоритетните разходни политики в 
програмата за годината, както и на нарастването на финансирането на инвестиционни 
проекти по предприсъединителните програми на ЕС.  

Изпълнението на текущите нелихвени разходи спрямо разчетите към ЗДБРБ за 
2007 г. представлява 102.5%, като превишението над разчета се дължи основно на по-
високите от планираните разходи във връзка с отпуснатите допълнителни бюджетни 
кредити за изпълнение на приоритетни програми и проекти през 2007 г.. 
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      Заплати и възнаграждения за персонала  
 
 

През 2007 г. за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и 
служебни правоотношения на консолидирано ниво са изразходвани 3 156.3 млн. лв., 
което представлява 5.6% от БВП. Разходите за заплати и възнаграждения са близки до 
разчетените за годината и представляват 101.5% спрямо годишните разчети. Равнището 
на разходите за заплати и възнаграждения за персонала като процент в БВП е 
относително стабилно през последните две години. Доходите от работна заплата за 
бюджетната сфера бележат ръст на покупателната възможност от 9.3% спрямо 2006 г., 
което отразява последователната политика в областта на доходите в публичната сфера. 
В структурно отношение с най-голям относителен дял от съставните бюджети са 
разходите за заплати по републиканския бюджет и по бюджетите на общините, 
свързано с обхвата и спецификата на делегираните им функции.  
 

В рамките на изразходваните средства през годината бе осигурено увеличение на 
възнагражденията на заетите в бюджетната сфера с 10% от 1 юли 2007 г. Освен това с 
ПМС № 279/2007 г. бяха отпуснати допълнително средства за увеличаване 
възнагражденията на заетите в системата на народната просвета. С ПМС № 237/2007 г. 
бяха отпуснати и допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общините с цел 
увеличаване на средствата за работна заплата на заетите в сферата на социалните 
услуги. 

   Осигурителни вноски  
 

 

Разходите за пенсионни и здравноосигурителни вноски на заетите в бюджетния 
сектор за 2007 г. са в размер на 959.1 млн. лв., което представлява 1.7% от БВП или 
96.7% от разчета за годината. Размерът на разходите за осигурителни вноски намалява 
като относителен дял в БВП през последните години, което се дължи на запазените от 
2006 г. по-ниски осигурителни вноски за фонд „Пенсии”, с изключение на тези на 
лицата, родени след 31 декември 1959 г., за които вноската бе допълнително намалена с 
1% за сметка на увеличението с 1% на осигурителната вноска за универсални 
пенсионни фондове. Влияние оказва и допълнителното намаление от 1 октомври 
2007 г. на осигурителните вноски с нови 3%. 
 

    Издръжка 
 

Разходите за издръжка по КФП за 2007 г. са в размер на 4 467.3 млн. лв. 
Съпоставено с предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. изпълнението е 112.0%. По-високите 
нива се дължат на по-високите от предвидените разходи за издръжка в общинските 
бюджети и бюджетите на министерствата и ведомствата във връзка с одобрените от МС 
и НС допълнителни бюджетни кредити, както и на гласуваните от общинските съвети 
по-високи от разчетените със ЗДБРБ разходи на общините. Разходите за издръжка като 
процент от БВП представляват 7.9%, или увеличение с 0.1 процентни пункта спрямо 
2006 г. 

В разходите за издръжка се включват текущата издръжка и разходите за членски 
внос и участие в нетърговски организации и дейности. Те обхващат разходите за други 
възнаграждения и плащания за персонал, храна, медикаменти, научно изследователски 
разходи и книги, горива и енергия, външни услуги, текущ ремонт и други разходи. В 
структурно отношение разходите за издръжка са с висок относителен дял в общите 
разходи по КФП (20.2%) и се нареждат на второ място след социалните разходи. На по-
ниско ниво на агрегация с най-висок относителен дял (31.4%) в разходите за издръжка 
през 2007 г. са разходите за външни услуги (за ползване на външни услуги, разходи за 
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консултантски и транспортни услуги, за поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер и 
др.), следвани от разходите за материали, вода, горива и енергия – 20.2% и разходите за 
текущ ремонт – 18.4% и т.н. 
 

В изпълнение на закони и правителствени решения за предоставяне на права на 
определени категории пътници (ветерани от войните, военноинвалиди, възрастни 
граждани, учащи се) в централния бюджет са предвидени средства за компенсиране на 
безплатните и с намалени цени пътувания на различни категории пътници за пътувания 
с железопътния и автомобилен транспорт в страната. През последните години има 
тенденция на нарастване на дела на превозите с ценови облекчения в железниците, като 
най-евтин и общодостъпен транспорт. Предвидените средства за компенсации в 
централния бюджет за 2007 г. бяха в размер на 79.5 млн. лв. , в т.ч.:  

 

- компенсации за преференциални пътувания по железопътния транспорт – 17.0 
млн. лв., като допълнително с ПМС № 298/2007 г. са предоставени 4.0 млн. лв. и към 
края на годината средствата са усвоени в пълен размер; 

 - компенсации за преференциални пътувания по автомобилния транспорт – 62.5 
млн. лв. За компенсиране стойността на безплатните и намалени цени в столичния 
транспорт с  ПМС № 298/2007 г. допълнително са отпуснати 2.4 млн. лв.  

 

В изпълнение на социалните функции на държавата, ежегодно (от 1993 г. насам) 
от държавния бюджет се предоставят средства за покриване на транспортните разходи 
по снабдяването на населението в планинските и малките селища с население до 500 
жители с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки. Съгласно актуализиран 
списък, правоимащите населени места, до които се извършва такива доставки, са 2 177. 
По-голяма част от тези селища са съставни махали, в които живеят по няколко човека – 
предимно хора от третата възраст, които са в групата население с най-ниски доходи. 
Снабдяването на тези населени места е свързано с по-високи транспортни разходи, 
обуславящи липсата на финансова изгода от тази дейност, която се осъществява 
основно от потребителните кооперации на ЦКС и само малка част от други стопански 
субекти. На основание чл. 76 от ПМС № 20/2007 г. за изпълнение на държавния 
бюджет на Република България, от републиканския бюджет бяха предоставени 3.5 
млн. лв. на Централния кооперативен съюз (1.5 млн. лв. за хляб и хлебни изделия и 2.0 
млн. лв. за хранителни стоки от първа необходимост), 99.4% от които бяха усвоени. 

През 2007 г. продължи преструктурирането на въгледобивния подотрасъл чрез 
ликвидация на неефективни въгледобивни мощности и приватизиране на обособени 
части от тях. Със средствата, предвидени в централния бюджет, по реда на 
ПМС № 195/2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните 
последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във 
въгледобива са финансирани дейности по техническа ликвидация на 5 въгледобивни 
дружества, въз основа на приети проекти от Междуведомствен експертен съвет по 
въгледодобив към МИЕ. Всички дружества са обявени в ликвидация или 
несъстоятелност по реда на Търговския закон. Първоначално предвидените средства от 
бюджета за въгледобива са в размер на 10.0 млн. лв., но през годината са двукратно 
актуализирани от страна на МИЕ и окончателния им размер в края на 2007 г. е 
8.0 млн. лв., като от тях за изпълнение на видовете работи по техническа ликвидация са 
усвоени 5.3 млн. лв.  

Всички въгледобивни дружества са приключили изпълнението на проекти за 
ликвидация на подземните рудници, като през 2007 г. са изпълнявали главно 
ликвидация на надземните комплекси към рудниците, като някои от тях – Мини 
„Маришки басейн” ЕАД са изпълнявали и проекти за техническа и биологична 
рекултивация на нарушени терени, за преодоляване на последствията от водените 
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минни работи. Най-голям обем изпълнение ликвидационни работи и с най-много 
средства, финансирани от бюджета (около 94%) са изпълнени от следните въгледобивни 
дружества в ликвидация: Мина „Здравец” ЕАД, Мина „Маришки басейн” ЕООД и Мина 
„Ив. Русев” ЕАД. 

В периода 1999 г.- 2007 г. за изпълнението на проекти за техническа ликвидация 
на неефективни въгледобивни мощности и преструктурирането на подотрасъла общо 
предоставените средства от бюджета са в размер на 125.6 млн. лв. 

За изпълнението на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти 
от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда за 2007 г. бяха предвидени 
21.0 млн. лв., в т.ч. за рудодобив и за уранодобив – 13.0 млн. лева., и за въгледобив – 
8.0 млн. лв., Предоставените средства общо за годината са 16.2 млн. лв. (10.9 млн. лв. за 
рудодобив и уранодобив и 5.3 млн. лв. за въгледобив). Финансирането на дейностите 
по преструктуриране на рудодобива и ликвидиране последствията от добива и 
преработката на уранова суровина и руди, се извършват въз основа на конкретни  
работни проекти за техническа ликвидация или консервация и техническа и 
биологическа рекултивация на рудници, участъци и хвостохранилища. Работните 
проекти се приемат от Междуведомствен експертен съвет и Консултативен експертен 
съвет към Министерството на икономиката и енергетиката. Същите се възлагат за 
изпълнение съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки.  
 

За отрасъл “рудодобив” за 2007 г. са утвърдени 8.9 млн. лв., на база включените в 
приложение №1 на ПМС №140/1992 г. обекти, от които към края на годината са 
усвоени 7.7 млн. лв. Основният фактор, оказал влияние за непълното усвояване на 
средствата е временното спиране на финансирането на дружествата, поради 
неизяснените въпроси свързани с необходимостта от нотификация на предоставяните 
средства, разчетени за отрасъла.  
 

За отрасъл “уранодобив” от предвидените 4.1 млн. лв. са усвоени 3.2 млн. лв. През 
2007 г. основно са се изпълнявали непрекъсваемите процеси по ликвидиране на добива 
и преработката на уранова суровина.  

  Субсидии 
 

Общата сума на средствата предоставени за субсидии за системата на 
здравеопазването и за предприятията от реалния сектор (вкл. организациите с 
нестопанска цел) на консолидирана база през 2007 г. е 781.2 млн. лв., което 
представлява 1.4% от БВП. Съпоставено с планираните средства за субсидии в 
разчетите по ЗДБРБ за 2007 г. изпълнението е 85.4%. Следва да се отбележи, че част от 
планираните социални разходи по линия на програмите за осигуряване на заетост се 
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.  

 

 Субсидии за реалния сектор и организациите с нестопанска цел 
 

 

През 2007 г. държавата продължи да оказва финансова подкрепа на 
нефинансовите предприятия от реалния сектор в съответствие с ангажиментите и 
участието на Правителството по извършването на структурните реформи, 
биологическата рекултивация и саниране на околната среда, свързани с адаптиране на 
националната икономика към европейските условия и пазари. Чрез държавното 
финансово подпомагане се осъществяват и елементи от социалната правителствена 
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програма, свързани със задължителните обществени превозни услуги, което макар и 
непряко влияе положително върху жизнения стандарт. 

Задължителното им възлагане има за цел изпълнението на държавната социална 
политика и съответства напълно на концепцията за услугите от обществен интерес, 
както и на политиката в областта на държавните помощи на страните от ЕС и 
Регламентите на ЕС, в основата на които е поставен интереса на гражданите и техните 
потребности. Държавното финансово подпомагане на този вид услуги е правно 
регламентирано в съответните закони и постановления на МС, като изпълнението им 
се осигурява и чрез средства, утвърдени със  ЗДБРБ за 2007 г.  

През 2007 г. се запазва тенденцията за стриктно спазване на принципите за 
прозрачност, законосъобразност, целесъобразност и повишен контрол при 
предоставянето и използването на държавните помощи от гледна точка на  
Европейското право в тази област и хармонизираното с него национално 
законодателство.  

Общата сума на средствата изразходвани за субсидии за реалния сектор и 
организации с нестопанска цел на консолидирано равнище е 605.6 млн. лв., или 79.8% 
от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. разчети. Предоставените средства на реалния 
сектор през годината бяха насочени към субсидии за текуща дейност, компенсации за 
безплатни и по намалени цени пътувания, средства за финансиране на програми за 
преструктуриране и ликвидация на неефективни производствени мощности в 
добивната промишленост и за отстраняване на минали екологични щети.  

Със ЗДБРБ 2007 г. са утвърдени средства за субсидии за нефинансови 
предприятия от централния бюджет в размер на 132.3 млн. лв., предназначени за 
предприятията от отраслите транспорт и съобщения. След преструктурирането на 
разходите по държавния бюджет, с ПМС № 298/2007 г. са одобрени допълнителни 
бюджетни кредити от 65.0 млн. лв. за субсидии за текуща дейност, или общият им 
размер възлиза на 196.3 млн. лв. Средствата са предоставени и усвоени изцяло и имат 
относителен дял от 0.35% от БВП за 2007 г.  

 

• Транспорт  
 

Железопътен транспорт - като част от разходната политика в реалния сектор, 
държавното подпомагане на железопътния транспорт през 2007 г. ангажира 91.2% от 
общо предоставените 196.3 млн. лв. субсидии за текуща дейност за нефинансови 
предприятия при 87.7% за 2006 г. От тях 124.0 млн. лв. (63.2%) са предоставени за  
БДЖ ЕАД  и 55.0 млн. лв. (28.0%) за Национална компания „Железопътна 
инфраструктура” (НК „ЖИ”). Високият дял на усвоените от двете железопътни 
предприятия субсидии е обусловен от финансовото им състояние, и е обвързан с 
изпълнението на ангажимента на държавата по сключените с тях дългосрочни договори 
за финансиране на определените със Закона за железопътния транспорт задължителни 
обществени пътнически превозни услуги, извършвани от БДЖ ЕАД и изграждането, 
поддръжката, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура – 
задължение на  НК”ЖИ”. 

Необходимостта от субсидиране на БДЖ ЕАД произтича от обществения 
характер на железопътния транспорт като цяло и от социалната ориентация на по-
голяма част от предоставяните от него услуги, а именно пътнически превозни услуги. 
Държавната помощ под формата на субсидии се отпуска за компенсиране на 
финансовата загуба в резултат на изпълнение на задължението за обществена услуга от 
“общ икономически интерес” при прилагането на тарифни цени под нивото на 
разходите за пътническата превозна дейност. Чрез субсидията се покрива разликата 
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между приходите, които биха били получени при превоз на пътници по цени, 
определени от превозвача на търговски принцип и фактическите приходи по цени на 
превозните документи по действащата тарифа. Отчитайки потребността от по-пълно 
покриване на формираната загуба от текущата пътническа превозна дейност, обект на 
договора с държавата, през 2007 г. на БДЖ ЕАД са отпуснати допълнително субсидии 
в размер на 35.0 млн. лв. (ПМС №298/2007 г.). Държавното финансово подпомагане е 
съгласувано и одобрено от ЕК. Дело за държавна помощ № 109/2007г. България – 
пряка  субсидия от държавния бюджет за пътническа превозна дейност на БДЖ ЕАД. 

Като страна по договора с държавата НК „ЖИ” е задължена да осигури открит и 
сигурен достъп на лицензираните превозвачи до железопътната инфраструктура, чието 
състояние и параметри предопределят и качеството на предоставяните транспортни 
услуги. И през 2007 г. железопътната инфраструктура остана на незадоволително 
техническо, технологично и финансово състояние, което създава сериозни проблеми за 
успешното й присъединяване към Трансевропейската транспортна система и 
изискванията за безопасност и качество на превозните услуги. Силно амортизираната 
железопътна мрежа – релсов път, осигурителна и телекомуникационна техника, 
енергийни и други съоръжения не са на нивото на европейските изисквания и 
стандарти. Оценявайки потребностите от допълнителни средства и възможностите на 
държавния бюджет, с ПМС № 298/2007 г. са предоставени допълнителни бюджетни 
кредити в размер на 30.0 млн. лв. Държавното финансово подпомагане е съгласувано и 
одобрено от Европейската комисия. Дело за държавна помощ № 108/2007 г. България - 
пряка субсидия от държавния бюджет  за текуща дейност по поддържането и 
експлоатацията на железопътната инфраструктура, предоставяна на НК “ЖИ”. 

Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози по автомобилния 
транспорт - през 2007 г. продължи държавното финансово подпомагане при 
осъществяването на обществените транспортни услуги за населението по 
вътрешноградския транспорт и при извършване на междуселищните превози в 
слабонаселените, планински и гранични райони в страната. По този начин се 
задоволяват неотложни потребности на населението от пътнически превози, при средно 
качествено ниво и цени, съобразени с покупателната му способност, поради което 
дейността има характер на услуга от общ икономически интерес. Субсидията от 
държавния бюджет е предназначена за покриване на загуби от текуща дейност на 
автомобилните транспортни дружества, свързани с изпълнение на възложената им с 
договори превозна дейност в рамките на утвърдена от възложителя за съответния 
период транспортна задача.  

При предвидени в ЗДБРБ за 2007 г. средства в размер на 17.3 млн. лв., 
представляващи 8.8 на сто от общия размер на субсидиите за нефинансови 
предприятия, за Столична община са планирани 6.3 млн. лв. за вътрешноградски 
пътнически превози. Средствата са усвоени изцяло. Държавното финансово 
подпомагане е съгласувано и одобрено от Европейската комисия - ЕК Дело за държавна 
помощ № 181/2007 г. компенсация от държавния бюджет за пътния превоз на пътници 
в слабонаселени планински зони и гранични райони.   

 Съобщения 

За покриване на дефицита от универсалната пощенска услуга в централния 
бюджет е предвидена субсидия в размер на 1.0 млн. лв. Предвид обстоятелството, че 
„Български пощи” ЕАД реализира положителен финансов резултат, целева субсидия за 
покриване на дефицита от извършване на универсалната пощенската услуга през 
изтеклата година не е предоставяна и формираната към края на годината икономия е 
пренасочена за разходване по други направления. 
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  Земеделие 
 

През 2007 г. чрез ДФ „Земеделие” на земеделските производители са 
предоставени, под формата на преки субсидии, средства в размер на 29.2 млн. лв. 
(19.9% от предвидените за годината), като чрез тях са подпомогнати секторите 
зърнопроизводство, млекопроизводство, животновъдство, оризопроизводство и др. 
Освен това в този параграф бяха планирани и средствата от Европейския фонд за 
развитие на селските райони и съответното съфинансиране от националния бюджет, 
които биха били разходвани за инвестиционни проекти по тази програма и за 
доплащания към директните плащания. Те не бяха усвоени, поради по-късното 
одобрение на Програмата за РСР от Европейския съюз. 

От разпределения ресурс за капиталови трансфери по инвестиционните програми 
„Растениевъдство” и „Животновъдство” в размер на 19.0 млн. лв., предоставените 
капиталови трансфери са 16.2 млн. лв. 

За изплащане на премиите на тютюнопроизводителите от фонд „Тютюн” към 
МЗП, през 2007 г. са предоставени 108.8 млн. лв., в съответствие със Закона за тютюна 
и тютюневите изделия. 

 

 Програми за заетост 
 

Предоставените субсидии на нефинансови предприятия по програмите за заетост 
за 2007 г. от МТСП са в размер на 55.4 млн. лв. Целта на програмите за заетост е да  
стимулират разкриването нови работни места в реалния сектор, с което да се постигне 
по-висок процент на постоянна заетост.  

 
 

 Субсидии за системата на здравеопазването 
 

През последните години се наблюдава тенденция на намаление на субсидиите за 
системата на здравеопазването, която се дължи основно на променения ред за 
финансиране на основния пакет услуги в болничната помощ, като от началото на 
2006 г. това става от единен източник - НЗОК. С това бе променена структурата на 
разходите по КФП – намаление на разходите за субсидии за болнична помощ по 
републиканския бюджет за сметка на нарасналите здравноосигурителни плащания по 
бюджета на НЗОК. 

През 2007 г. МЗ продължи да субсидира лечебните заведения за болнична помощ 
с държавно и общинско участие въз основа на договор, но само за дейностите, които са 
определени като държавна отговорност по критерии и ред, определени от министъра на 
здравеопазването в съответствие с чл. 82 от Закона за здравето.  

Субсидиите за болнична помощ чрез бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2007 година са по отчет  101.9 млн. лв. при 129.0 млн. лв.  за 2006г.   

Социално осигуряване и грижи 

Социално-осигурителните разходи на консолидирана база за 2007 г. възлизат на 
7 635.0 млн. лв., което представлява 13.5% от БВП.  В тази група се включват разходите 
за пенсии, социални помощи и обезщетения, здравноосигурителни плащания и други 
социалоосигурителни и здравноосигурителни разходи. В структурно отношение 
социалните разходи са с най-висок относителен дял (34.5%) в общите разходи (вкл. 
вноската за бюджета на ЕС) по КФП, което се обуславя от провежданата социална 
политика в условията на неблагоприятна демографска среда.  
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 Разходи за пенсии 
 

Разходите за пенсии за 2007 г. възлизат на 4 681.7 млн. лв., или 8.3% от БВП. В 
тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО и УПФ, включително добавките 
към пенсиите на участниците във войните, както и пенсиите по международни 
спогодби. В рамките на тези средства освен своевременно изплащане на пенсиите е 
извършено още:  

• осъвременяване на пенсиите с 10% от 1 юли 2007 г. (вместо с планираните 8.5%);  
• повторно индексиране на пенсиите от 1 октомври 2007 г. с още 10 на сто; 
• изплащане на допълнителна сума от 100 лв. към пенсиите за месец декември на 
основание ПМС № 282/2007 г. 
Изпълнението на разходите за пенсии превишава предвидените в разчета за 

годината с 5.2%, което е в резултат на посочените по-горе две индексации и 
изплащането на  допълнителна сума към пенсиите за месец декември.   
 

 Помощи и обезщетения 
 

През 2007 г. са извършени разходи за обезщетения и помощи на консолидирана 
основа в размер на 1 197.6 млн. лв., което представлява 2.1% от БВП. Разходите са 
свързани с изплатените обезщетения и помощи на основание на Кодекса за социално 
осигуряване, Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с 
увреждания, Закона за семейни помощи за деца, Закона за Министерството на 
вътрешните работи и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
В структурно отношение това са разходи, които се извършват по републиканския 
бюджет (главно по бюджета на МТСП) и по бюджета на ДОО.  

Разходите за социални помощи и обезщетения са втората по значимост група 
разходи в групата на социалните разходи, като от тях 632.1 млн. лв. са усвоени по 
републиканския бюджет и 507.6 млн. лв. за социални помощи и обезщетения по КСО са 
изразходвани 507.6 млн. лв. по бюджета на ДОО (95.3% изпълнение на  предвидените в 
ЗБДОО за 2007 г.). В разходите по КСО са включени основно разходите за обезщетения 
при временна неработоспособност; разходите за бременност, раждане и отглеждане на 
малко дете и разходите за обезщетения при безработица. Най-голям относителен дял в 
разходите за обезщетенията при временна неработоспособност заемат обезщетенията 
поради общо заболяване – 159.6 млн. лв.; паричните обезщетения за отглеждане на 
малко дете до две годишна възраст са в размер на 114.8 млн. лв., а обезщетенията за 
бременност и раждане – 95.3 млн. лв. Разходите за обезщетения при безработица 
намаляват спрямо отчетените за 2006 г. с 3.0 процентни пункта и за 2007 г. са в размер 
на 86.3 млн. лв.  

Усвоените средства за изплащане на помощи и обезщетения по Закона за 
интеграция на хората с увреждания през 2007 г. са в размер на 161.0 млн. лв., при 
планирани 124.2 млн. лв. Изплатените помощи по Закона за социално подпомагане са в 
размер на 150.5 млн. лв., а тези по реда на Закона за семейните помощи за деца 
възлизат на 243.4 млн. лв.   

 Здравноосигурителни плащания 
 

Общият размер на здравноосигурителните плащания за 2007 г. е 1 461.6 млн. лв.  
или 2.6% от БВП. Със Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г. са предвидени разходи за  
здравноосигурителни плащания в размер на 1 428.4 млн. лв., вкл. резерва за 
непредвидени и неотложни разходи и разходите за заплащане на акушерска помощ и 
раждане на здравнонеосигурени жени. Най-голям е относителният дял на 
здравноосигурителните плащания за болнична помощ  - 56.3 на сто от общо 
изплатените на изпълнителите на медицинска помощ през 2007 г. 1 461.6 млн. лв. 
разходи за здравноосигурителни плащания. В тази сума се включват и 45.1 млн. лв. 
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плащания за болнична помощ на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните 
заведения, отчетени като трансфер. 
 

 Други социални и здравноосигурителни плащания 
 

 

Общата сума на изплатените други социални и здравноосигурителни плащания за 
2007 г. на консолидирана база е 294.2 млн. лв., което представлява 0.5% от БВП. 
Изпълнението им спрямо консолидираните разчети към  ЗДБРБ за 2007 г. е 96.9% 

В тази група се отчитат разходите за здравноосигурителните вноски за 
пенсионерите, за безработните лица, за децата до 18-годишна възраст, за студенти и др. 
В резултат на увеличението на разходите за пенсии през 2007 г. здравноосигурителните 
вноски за пенсионерите нараснаха с 15.5 млн. лв. спрямо 2006 г. 

3.2.2.  Капиталови разходи 
С присъединяването на България към ЕС от 2007 г. значително нарасна делът на 

инвестиционните разходи с оглед инфраструктурно изграждане и създаване на база за 
устойчив икономически растеж. Планирането на капиталовите разходи през 2007 г. бе 
извършено при спазване на разходните тавани съгласно тригодишната бюджетна 
прогноза. Със ЗДБРБ за 2007 г. бяха формулирани водещите принципи за ефективност, 
ефикасност и икономичност на публичните разходи, на които трябваше да бъде 
подчинена дейността на ПРБК при подготовката на инвестиционните планове. 
Практически израз на това бе приоритизирането на капиталовите разходи в рамките на 
изпълняваните политики и програми, с цел създаването на по-добра икономическа база 
за развитие и ускоряване на конвергенцията на икономиката в новите условия на ЕС. 

Голяма част от проектите и програмите, финансирани със средства от пред-
присъединителните инструменти също са с инвестиционен характер и подкрепени от 
националното инвестиции и външното финансиране на проекти по ДИЗ са насочени 
към изграждане и модернизация на инфраструктурата и подобряване конкурентно-
способността на българската икономика, изпълнение на програмите, свързани с 
екологичните проекти и проектите в транспортната инфраструктура и др. 

           (млн. лв.) 

ПОКАЗАТЕЛИ Отчет 
2005 г. 

Отчет 
2006 г. 

Програма 
2007 г.  15 

Отчет 
2007 г. 

БВП 42 797 49 361 51 141 56 520 
Разходи по КФП * 16 678 18 287 20 358 21 508 
Разходи по КФП (% от БВП) 39.0% 37.0% 40.0% 39.1% 
Капиталови разходи18 2 101 2 419 2 916 3 632 
Капиталови ра-ди (% отБВП) 4.9% 4.9% 5.7% 6.4% 
Ръст на капиталовите разходи   15.1%  50.1% 

     * Без вноската за общия бюджет на ЕС за 2007 г. 
 

Структурата на капиталовите разходи за 2007 г. по икономически елементи 
отразява икономическия характер на публичните средства, усвоени в процеса на 
създаване на обществени блага.  

Съпоставката на отчетните данни за 2007 г. и 2006 г. показва общо нарастване на 
капиталовите разходи с 50.1%, което е следствие на изместването на акцента при 
разходните политики към инвестиционните разходи по КФП (вкл. и на предоставените 
допълнителни бюджетни кредити за сметка на преизпълнението на приходите по 
републиканския бюджет за 2007 г.). 

                                                 
18 В капиталовите разходи по програмата за 2007 г. са включени и средствата от резерва за неотложни и 
непредвидени разходи с инвестиционен характер. Капиталовите разходи по отчет са без разходите за 
прираст на държавния резерв 
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Изпълнението на капиталовите разходи спрямо заложените размери в разчетите 
към ЗДБРБ за 2007 г. е 128.2%, което се дължи на одобрените допълнителни разходи за 
приоритетни инвестиционни политики за сметка на преизпълнението на приходите по 
републиканския бюджет. Основните направления, за които бе насочен допълнителният 
финансов ресурс през 2007 г. бяха: за финансиране на дейности по 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  
България към ЕС; за финансиране на модернизацията на отбраната и въоръжените сили 
на страната, доставка и въвеждане в експлоатация на съоръжения за видеонаблюдение в 
системата на МВР, 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. Всички тези политики и програми имат основно инвестиционен характер, 
което обуславя и по-високите от разчетените със ЗДБРБ за 2007 г. капиталови разходи.  

Както на консолидирано ниво, така и по отделни съставни бюджети, най-висок 
дял - 65.7% заемат разходите за придобиване на дълготрайни материални активи 
(ДМА), следвани от разходите за основен ремонт – 19.9%. Тези проценти варират при 
отделните бюджети. Докато по бюджетите на министерства и ведомства, капиталовите 
разходи за придобиване на ДМА и основен ремонт съставляват 80.6.% от общия им 
обем, от тях за основен ремонт са 15.4%, то в общинските бюджети делът на разходите 
за придобиване на ДМА и основен ремонт е 95.7%, от тях 29.8% са разходите за 
основен ремонт, насочени за финансиране на дейности по поддръжката на 
съществуващата социална и техническа инфраструктура. 

Анализът на структурата на разходите по икономически елементи свидетелства за 
повишаване на ефективността и размера на инвестиционните разходи по общинските 
бюджети, които са с по-добра инвестиционна насоченост от тези на министерствата и 
ведомствата. При общините, разходите с подчертано инвестиционен характер, вложени 
за основен ремонт, изграждане и реконструкция на техническа и социална 
инфраструктура съставляват 83.8% от общата сума на отчетените по бюджетите им 
капиталови разходи, докато при министерствата и ведомствата те представляват 42.1%. 
През 2007 г. министерствата са разходвали 586.1 млн. лв., или 23.4% от общо 
капиталови разходи за придобиване на компютри и оборудване; 165.8 млн. лв., или 
6.7% за закупуване на транспортни средства; 30.1 млн. лв.- за стопански инвентар и 
обзавеждане. При преобладаващата част от ПРБК капиталовите разходи по своя 
характер са  подпомагащи административната дейност, които не генерират широк 
обществен ефект, но ежегодно бележат, в по-голяма или по-малка степен ръст. 

На следната графика е представен икономическият характер на капиталовите 
разходи по консолидираната фискална програма за 2007 г.: 

 

Капиталови разходи по икономически елементи за 2007 г. 
Придобиване на 

земя 
1,0%

Придобиване на 
ДМА 

65,7%

Основен ремонт 
19,8%

Капиталови 
трансфери 10,0%

Придобиване на 
НДМА
3,5%
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Съгласно информацията в регистър „Публични инвестиции”, в общия обем на 
отчетените капиталови разходи за 2007 г., стойността на преходните обекти (§§52-06 и 
Основен ремонт) е в размер на около 4.1 млрд. лв., усвоеното финансиране за 
изпълнението им към 1.01.2007 г. е 1.56 млрд. лв. и отчетени за 2007г. - 678 млн. лв. 
Съгласно тези данни, финансовите ангажименти на КФП само към незавършено 
строителство и основен ремонт за периода 2008-2012 е около 3.2 млрд. лв. Тази сума 
ще е необходима за завършване на посочените обекти при условие, че сметните 
стойност и предвидените срокове за изпълнението им не се актуализират, което е 
нереалистично при настоящото ниво на организация и планиране на средствата за 
капиталови разходи в бюджетните звена с най-голям дял в незавършеното 
строителство, като например Фонд ”Републиканска пътна инфраструктура”  

Със ЗДБРБ за 2007 г. бяха предвидени капиталови трансфери за НКЖИ в размер 
на 75.2 млн. лв. С ПМС № 298 от 07.12.2007 г. за одобряване на допълнителни 
бюджетни кредити за 2007 г. са предоставени допълнително капиталови трансфери в 
размер на 10.0 млн. лв. на компанията, с което общият размер на предоставените 
средства за годината е 85.2  млн. лв.  

Капиталовите трансфери са насочени към изпълнението на следните проекти: 
- Ремонт на железния път и съоръжения за поддържане на достигнатите скорости. 
- Неотложно трайно възстановяване на наводнената инфраструктура. 
- Механизирано подновяване на железния път ( около 414 км.). 
- Преустройство на възлови ЖП гари в съответствие с Европейските изисквания ”. 
- Удвояване и електрификация на ж.п  линия Карнобат – Синдел”. 
- Възстановяване на проектните параметри на ЖП линия София – Карлово”.  

През 2007 г. продължи изпълнението на Програмите за отстраняване на минали 
екологични щети на приватизираните предприятия, причинени от минали действия 
или бездействия, до момента на приватизацията. Финансирането от бюджета на тези 
програми е на основание § 9 от ПЗР на Закона за опазване на околната среда, според 
който отговорността за нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали 
действия или бездействия носи държавата, при условия и по ред, определени с акт на 
МС. Оценката на щетите до момента на приватизацията се изв. в съответствие с 
Методика, утвърдена от министъра на околната среда и водите.  

Предвидените средства за тази цел за годината бяха в размер на 22.0 млн.лева, а 
усвоените за годината - 13.4 млн. лева, което представлява 60.9 на сто от предвидените 
в ЗДБРБ за 2007 г. Най-много средства са разходвани за изпълнение на програмите за 
отстраняване на минали щети на „Лукойл Нефтохим Бургас” – 6.1 млн. лв., „Елаците 
Мед”, с.Мирково – 2. 9  млн. лв. и „Асарел Медет”АД – 2.5 млн. лв. За изпълнение на 
програми по заема „EPSAL” са разходвани общо 9.7 млн. лв., а за програми извън 
заема 3. 7 млн. лв. Изпълнението на програмите продължава и през 2008 г. 

 

Капиталовите разходи по бюджетите на общините (вкл. по ИБСФ на общините) 
са в размер на 1 170.7 млн. лв. По-високите от планираните с разчетите към ЗДБРБ за 
2007 г. се дължат на гласуваните от общинските съвети по-високи от разчетените 
разходи за сметка на собствени приходи по общинските бюджети, както и на 
предоставените допълнително през годината средства от републиканския бюджет. В 
рамките на целевата субсидия за капиталови разходи от централния бюджет за 
общините бе осигурено продължаване строителството на екологични обекти с висока 
регионална и национална значимост (пречиствателни станции за отпадни води, депа за 
твърди битови отпадъци и др.). В края на годината на  Софийска община бяха 
предоставени допълнително средства за продължаването на строителството на 
метрополитена в гр. София. 
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3.2.3. Лихвени разходи 
 

Лихвените плащания по КФП през 2007 г. са в размер на 630.8 млн. лв., което 
представлява 86.4% от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. Отчетените данни за лихвените 
плащания за 2007 г. потвърждават тенденцията през последните години на намаление 
на лихвените плащания, като процент от БВП. За последните пет години техният 
размер като относителен дял в БВП е намалял с един процентен пункт - от 2.1% от БВП 
през 2003 г. до 1.1% от БВП през 2007 г. 
                

Динамика на относителния дял на лихвените 
разходи към БВП (2003 г.-2007 г.)

1,1%
1,3%1,6%

1,8%
2,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

 
 

В структурно отношение най-висок относителен дял в лихвените плащания заемат 
плащанията за лихви по външни заеми (разходи по външния дълг) – 73.8%, срещу 
26.2% за лихвените плащания по вътрешни заеми (разходи по вътрешния дълг). 

      Разходи по външния държавен дълг  
 

Лихвените плащания по външни заеми през 2007 г. са в размер на 465.4 млн. лв. 
(вкл. лихвите по ДИЗ), което представлява 87.4% от планираните за годината. По 
отделни съставни бюджети, разходи за лихви по външни заеми са отчетени по 
централния бюджет 412.9 млн. лв., лихви по ДИЗ по бюджетите на министерствата и 
ведомствата и ДОО – 49.0 млн. лв. и по общинските бюджети – 3.5 млн. лв.  

С най-голяма тежест са плащанията на лихви по облигациите, емитирани на 
международните капиталови пазари, на обща стойност 316.9 млн. лв. или 76.7% от 
размера на външните лихви. Това се дължи на факта, че глобалните облигации 
представляват 32.9% от общия размер на държавния дълг. Лихвите, изплатени по заеми 
от международни организации и институции са в размер на 79.5 млн. лв. (в т.ч. 
Световна банка, вкл. JBIC и Европейски съюз), следвани от лихви по заеми от други 
държави – 14.7 млн. лв. (в т.ч. Парижки клуб, Г-24, Полска национална банка). Всички 
плащания са извършени регулярно, в съответствие с предвидените в кредитните 
споразумения условия. Реализирани са икономии от разходите по “Други лихви”, като 
изпълнението е 6.9%, тъй като предвидения по закон резерв за покриване на риска от 
активиране на държавни гаранции не е използван, а са извършени само лихвени 
плащания по вече активирани такива. Основни фактори за реализирането на икономии 
на бюджетен ресурс за покриване на разходите по външния дълг през 2007 г. са 
разликите между планираните и реалните стойности на 6 м. LIBOR за евро и долар и 
6м. EURIBOR, както и реално по-ниския курс на щатски долар. Плащанията в долари 
представляват 36.4% от платените външни лихви, като най-големите суми от тях са 
изразходвани при глобалните доларови облигации през месеците януари и юли.  

През 2007 г. са изплатени 36.0 млн. лв. лихви по ДИЗ, администрирани по 
бюджетите на министерствата (в т.ч. 1.2 млн. лв. по заема от Световна банка (СБ) на 
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НОИ) и 13.0 млн. лв. лихви по ДИЗ с краен бенефициент търговско дружество, което 
представлява съответно 86.7% и 79.8% от заложеното по закон. Размерът на 
необходимите бюджетни средства за покриване на лихвените задължения зависи 
основно от нивото на усвояване на средства по заемите, от лихвените условия, 
договорени в отделните кредитни споразумения и от валутната деноминация на 
съответния заем. В тази връзка, по–ниското изпълнение на външното финансиране води 
до по-малък размер на изплатените лихви през 2007 г. Влияние върху изпълнението на 
показателя за лихви оказва зависимостта на 31.6% от инвестиционните заеми от 
плаващите лихвени проценти и курса на щатския долар и другите валути (йени, 
кувейтски динари), в които са договорени част от инвестиционните заеми (15.9% от 
дълга по ДИЗ е в други валути, а 9.3% в щатски долари). Така към края на 2007 г. се 
отчита икономия от около 9.0 млн. лв. по отношение на изразходваните средства за 
външни лихви и по двата вида ДИЗ, основаващо се главно на по-слабата обща 
усвояемост на средства по кредитите и на курсовете на щатски долар, японска йена и 
кувейтски динар, валидни към момента на плащането. Най-високо процентно 
изпълнение на показателя се наблюдава при заемите, които са усвоени напълно или се 
обслужват при фиксиран лихвен процент. Подобни са кредитите от ЕИБ и в по-
голямата си част от БРСЕ. Преизпълнение на предвидените по закон разходи за лихви 
се отчита при пуловите траншове на заемите от СБ, котировките за които се определят 
от банката – кредитор. 

      Разходи по вътрешния държавен дълг 
Общият размер на платените лихви по вътрешни заеми по КФП през 2007 г. 

възлиза на  165.4 млн. лв., което представлява 83.5% от предвидените 198.0 млн. лв. По 
емитирани ДЦК са платени лихви в размер на 143.7 млн. лв. С най-голям дял от тях – 
87.6% или 125.8 млн. лв. - са лихвите по съкровищни облигации, следвани от лихвите 
по ДЦК, емитирани за структурна реформа – 11.4% или 16.4 млн. лв.,  по целеви 
емисии – 0.6% или 0.9 млн. лв., и 0.4% или 0.6 млн. лв. са отстъпките по съкровищни 
бонове. Разходите за лихви по заеми от БНБ (МВФ) възлизат на стойност 12.9 млн. лв., 
което представлява 8.2% от общия размер на лихвите по вътрешни заеми. При 
изплащането на лихви по вътрешния дълг е реализирана икономия, която се дължи на 
извършените операции по предплащане на дълга на правителството към БНБ (МВФ) и 
на по-малкия обем на емитираните през годината ДЦК в сравнение с предвидените по 
закон. 

3.2.4. Вноска на Република България за общия бюджет на Европейския съюз 
 

След като от 01.01.2007 г. България стана пълноправен член на ЕС и в 
съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС страната започна да превежда 
вноска за общия бюджет на ЕС. Този регламент урежда изпълнението на Решение 
94/728/ЕО, Евратом за системата за собствените средства на Общностите. Регламентът 
отговаря на необходимостта Общността да разполага със собствените средства, 
посочени в член 2 от Решение 94/728/ЕО, Евратом, при възможно най-добрите условия 
и определя условията, при които държавите-членки предоставят на разположение на 
Комисията собствените средства, отпускани за Общностите.  

Вноската на България за общия бюджет на ЕС се формира от следните 
компоненти – вноска на база традиционни собствени ресурси (вноска на база мита 
върху промишлени и селскостопански стоки и вноска на база такса върху 
производството на захар), вноска на база приходите от ДДС, вноска на база Брутния 
национален доход и осигуряването на участието на България във финансирането на 
корекцията на Великобритания. 
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По-долу са представени планираните средства в ЗДБРБ за 2007 г. за обезпечаване 
на вноската на България в общия бюджет на ЕС и извършените касови плащания от 
централния бюджет за 2007 г. 

   (млн. лв.) 

ВНОСКА ЗА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕС ЗДБРБ  
за 2007 г. 

Отчет  
2007 г. 

Отчет 2007 
към ЗДБРБ 

Вноска на база Брутен национален доход 335.4 345.3 103.0%
Вноска на база данък добавена стойност 81.7 90.4 110.6%
Вноска за корекцията на Великобритания 37.2 40.6 109.2%
Вноска на традиционни собствени ресурси 180.1 118.9 66.0%
   - на база митата върху промишлени и селскостопански стоки 180.1 118.9 66.0%
   - на база таксите върху производството на захар и изоглюкоза*  -  -  -
ВНОСКА ЗА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕС ЗА 2007 г. 634.4 595.2 93.8%

  

* Вноската на база такса върху производството на захар и изоглюкоза започва да се плаща от 2008 г. 
 

3.2.5. Одобрени допълнителни бюджетни кредити с ПМС №298/2007 г. 
 
Общият размер на одобрените средства по реда на ПМС 298/2007г . от централния 

бюджет е 1 371.8 млн. лв. Усвоените и отчетени средства по републиканския бюджет 
(централен бюджет и бюджетите на министерства и ведомства) и автономните бюджети 
(общини, Национален фонд, ДВУ, БАН, БНТ и БНР) за 2007 г., са както следва: 

3.2.5.1. Републикански бюджет 
Общият размер на предоставените допълнителни разходи по републиканския 

бюджет на по реда на ПМС №298/2007 г. възлиза на 949.2 млн. лв., като основната 
част от тях са капиталови разходи. Извършените разходи по отделни министерства и 
ведомства са в размер на 938.1 млн. лв., както следва: 
 

3.2.5.1.1 Министерство на държавната политика при бедствия и аварии 
 

С ПМС № 298/2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г., 
за финансиране на дейности по политики и програми осъществявани и координирани от 
МДПБА бяха одобрени  допълнителните средства  в размер на 233 млн. лв. Средствата 
бяха одобрени по бюджетите на съответните министерства и ведомства, сключени са 
договори с изпълнителите и са използвани за следните дейности и обекти: 

1.За дейности в областта на  политиката държавен резерв и военновременни запаси, 
по бюджета на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”– 170 млн .лв., от който: 

1.1.За закупуване на горива в изпълнение на Закона за задължителните запаси от 
нефт и нефтопродукти за осигуряване на задължителни запаси в съответствие с 
Директива на Съвета на Европа 2006-67-ЕС от 2006 г. и Глава „Енергетика” от договора 
за присъединяване на Република България към ЕС - 89 млн. лв. За доставките са 
сключени договори с изпълнителя  избран чрез Софийска стокова борса, по реда на 
чл.90, ал. 1, т.11, във връзка с чл. 93, ал. 7 от Закона за обществените поръчки. 
Плащанията по сключените договори се извършиха в началото на 2008 г. чрез открита 
акредитивна сметка на агенцията през декември 2007 г., като цялото количество 
закупени горива са доставени в регистрирани по Закона за задължителните запаси от 
нефт и нефтопродукти складове. 

1.2.За възстановяване на безлихвен заем, отпуснат от МФ за разплащане на 
закупени от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” през 2005 г. горива от 
„Лукойл България” ЕООД – 23.8 млн. лв. 

1.3.За изграждане на съдови вместимости във връзка с привеждането на петролните 
бази в съответствие с българското и европейското законодателство – 56.0 млн. лв. За 
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целта е проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за 
възлагане на специални обществени поръчки за определяне изпълнител на 
инвестиционната програма. 

1.4. За изплащане на задължения към външни съхранители – 1.2 млн. лв. 
2. За дейности в областта на политиките по защита при бедствия по бюджета на 

МДПБА са разпределени 31.0 млн. лв., от които: 
2.1 За дейности по превенция и предотвратяване на последиците от бедствия, в 

съответствие с § 79 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г., за закупуване на  специализирана 
техника и оборудване необходими за спасителните екипи на гражданска защита 
включващи: многофункционални аварийно-спасителни автомобили и високо проходими 
товаро-пътнически автомобили и друго специализирано оборудване за действия в 
райони поразени от бедствия – 5.0 млн. лв.  

2.2 За  изграждане следващите етапи на Национална система за спешни повиквания 
с единен европейски номер - 112, в съответствие с изискванията на  Глава 
„Телекомуникационни и информационни технологии” от договора за присъединяване на 
Република България към ЕС и Решение № 675 на МС от 22.10.2007 г. за определяне 
етапите, местонахождението и сроковете за изграждане на центровете за приемане на 
спешни повиквания на територията на страната – 26.0 млн. лв. Доставките и дейностите 
се реализират в рамките на определените етапи от проекта за изграждане на системата за 
спешни повиквания при условията и сроковете, заложени в рамковото споразумение, 
конкретните договори и открития акредитив на името на МДПБА в края на 2007 г. 

Договорите между МДПБА и изпълнителите на доставките са сключени при строго 
спазване на реда и процедурите определени със Закона за обществените поръчки.       

Предоставените с ПМС№ 298/2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни 
кредити за 2007 средства са усвоени в рамките на бюджетната 2007 г. 

3. За изграждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски 
номер 112, в частта която е отговорност на други министерства и ведомства са 
разпределени 22.0 млн. лв., от който: 

3.1. МЗ- 3.0 млн. лв.                                       
3.2.МВР – 6.0.млн. лв.; 
3.3ДАИТС – 13.0 млн. лв. 

 4. За осигуряване проводимост на реки и речни корита от общините по централния 
бюджет разпределени  по общини от Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към МС – 10 млн. лв.  
 

3.2.5.1.2 Министерство на здравеопазването 
 

В областта на здравеопазването, основните инвестиционни приоритети са насочени 
към осигуряване на лечебните заведения и диспансерите с необходимото оборудване, с 
оглед повишаване на нивото на диагностиката и лечението. 

Инвестиционната политика на МЗ е насочена към подпомагане постигането и 
осъществяване на стратегическите и оперативни цели, заложени в  политиките и 
програмите на министерството. Предвид ограничения ресурс за инвестиционни и 
капиталови разходи по бюджета на МЗ със ЗДБРБ за 2007 г. и във връзка с 
необходимостта да се извършат неотложни ремонти и реновации по остарелия сграден 
фонд бе наложително да се предприемат действия по неговата поддръжка и 
извършването на неотложни ремонти. Също така бе необходимо да се осигурят и 
средства за закупуване на съвременно диагностично и терапевтично оборудване и 
апаратура, отговарящо на съвременните европейски изисквания. Предвид 
съществуващата фискална възможност МС одобри по реда на ПМС 298/2007 г. по 
бюджета на МЗ допълнително 25.0 млн. лв. за осигуряване на медицинска техника и 
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апаратура на лечебните заведения за болнична помощ и 3.0 млн. лв. за изграждане на 
Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.  

 Отпуснатите 25 млн. лв. бяха предоставени на петдесет болнични заведения, от 
които единадесет университетски болници, двадесет и пет многопрофилни болници за 
активно лечение, осем специализирани болници, две специализирани болници за 
рехабилитация и три диспансера. С тях е задоволена част от неотложната потребност от 
осигуряване на съвременна медицинска апаратура и оборудване на лечебните заведения 
за болнична помощ, а именно от закупуване на анестезиологични апарати, компютърни 
томографи, рентгенова апаратура, ядрено-магнитни резонанси, обзавеждане за 
лаборатории, ехографски апарати, ендоскопска апаратура, стерилизационна апаратура, 
перфузионни помпи, операционни маси и лампи, респиратори, монитори, аспирационни 
апарати, апаратура за анестезия, биохимични анализатори и др. болнично оборудване. С 
предоставяне на средства за закупуване на гореизброената медицинска техника и 
оборудване се създават предпоставки за подобряване условията на болничното лечение, 
повишаване качеството на лечебния процес, осигуряване на качествена и достъпна 
болнична медицинска помощ, осигуряване на специализирана медицинска помощ, 
осигуряване на качествена диагностика и лечение на заболяванията, ограничаване и 
намаляване на заболеваемостта и смъртността, подобряване условията на болничното 
лечение и повишаване качеството на лечебния процес.  

Предоставените 3.0 млн. лв. за изграждане на Национална система за спешни 
повиквания с единен европейски номер 112 са предназначени за: 
• Доставка и инсталация на комуникационно оборудване за връзка между центровете 
• Доставка и инсталация на IP телефонна система 
• Обучение на специалисти за управление и работа 
Проекта обхваща двадесет и осем Центрове за спешна медицинска помощ и сто 

седемдесет и два спешни филиали в страната. Целта е да се създадат условия за 
осигуряване на оптимално бърза, достъпна, своевременна и ефективна спешна 
медицинска помощ за населението, отговаряща на съвременните европейски стандарти. 
С осигуряване на допълнителните средства в размер на 28 млн. лв. с ПМС 298/2007 г., за 
дофинансиране и осигуряване на средства за медицинска апаратура  се осигури 
финансова стабилност, предпоставки за подобряване качеството на предоставяната 
болнична помощ и обслужването на пациентите както и предпоставки за постигане на 
нормативите по европейските изисквания и стандарти. 
 

3.2.5.1.3 Министерство на вътрешните работи 
 

Съгласно т. 7 от приложението към чл. 1 на ПМС № 298/07.12.2007 г. за 
одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г., на МВР са утвърдени 46.0 
млн. лв.  

В т. 2  от приложението към чл. 1 на ПМС № 298/07.12.2007 г.   от определените 
48.0 млн. лв., на МВР са предвидени 6.0 млн. лв. за изграждане на Национална система 
за спешни повиквания с единен европейски номер 112 или общо на МВР са утвърдени 
52.0 млн. лв. 

С ПМС № 317/15.12.2007 г. за изменение и допълнение на ПМС № 
298/07.12.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г., от 
утвърдените на МВР общо 52.0 млн. лв., на община Варна са предоставени 2.5 млн. лв.  
за изграждане на Система за видеонаблюдение в гр. Варна, в резултат на което общият 
размер на допълнително отпуснатите средства на МВР възлезе на 49.5 млн. лв. 

  По видове задачи и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити 
средствата в размер на 49.5 млн. лв. са разпределени, както следва: 
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1. За доизграждане системата за видеонаблюдение в гр. София - 4 млн. лв.,  (за Столична 
дирекция “Полиция”). 

2. За горива и смазочни материали за транспортна техника - 12.5 млн. лв., (за служби и 
дирекции на МВР).  

3. За горива за отопление  - 3.2 млн. лв., (за службите и дирекциите на МВР).  

4. За материали и резервни части за транспортните средства - 0.6 млн. лв., 
предназначени за НС “Полиция” (НСП), НС “Пожарна безопасност и защита на 
населението” (НСПБЗН), дирекция “Оперативно издирване” (ДОИ) и дирекция  
“Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” (ДМТОСО). 

5. За доставка на боеприпаси – 0.1 млн. лв., за службите и дирекците на МВР. 

6. За материали за оперативна, свързочна и противопожарна техника – 0.9 млн. лв., 
предназначени за ДМТОСО, НС “Сигурност” (НСС), НСП, НСПБЗН, ДОИ, Медицински 
институт-МВР (МИ-МВР) и Институт по специална техника (ИСТ). 

7. За доставка на канцеларски материали и домакинско обзавеждане -  0.3 млн. лв., за 
НСП. 

8. За поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер – 0.9 млн. лв., предназначени за 
ДМТОСО, НСС, НСП, НСПБЗН, ДОИ и МИ-МВР. 

9. За текущ ремонт на транспортни средства - 0.2 млн. лв. предназначени за ДМТОСО, 
НСП, НСПБЗН и ДОИ. 

10. За оборудване на полицейски автомобили със сигнални лампи и радиостанции - 
1.019  млн. лв., за службите и дирекциите на МВР.  

11. За технически средства за противодействие на бомбения тероризъм, за компютърна 
техника и други - 1.427 млн. лв., за дирекция “Оперативно-техническа информация” 
(ДОТИ). 

12. За специализирано техническо оборудване на ДОИ - 0.919 млн. лв.   

13. За медицинска техника и апаратура на МИ-МВР – 0.5 млн. лв.    

14. За доставка на съоръжения за разширяване на цифровите автоматични централи - 0.9 
млн. лв., за службите и дирекциите на МВР.  

15. За строителни обекти – 7.053  млн. лв., за дейности на територията на ОДП-Плевен, 
ОДП-Ловеч и ОДП-Пловдив. 

16. За допълване на сумата по договор за доставка на леки автомобили с нормална 
проходимост – 0.8 млн. лв., за службите и дирекциите на МВР. 

17. За закупуване на противопожарни автомобили - 6.96 млн. лв., за НСПБЗН.  

18. За доставка на въоръжение /картечни пистолети/ - 0.4 млн лв., за службите и 
дирекциите на МВР. 

19. За телефон “112” – 6.0 млн. лв.  

20. За технически средства за обезпечаване стартиране на дейността на служителите под 
прикритие – 0.8 млн. лв., за Главна дирекция “БОП”.   

Средствата са усвоени чрез преки плащания и чрез откриване на акредитиви. 
Предоставените допълнителни бюджетни кредити са насочени за осигуряване на 
следните приоритетни задачи: доизграждане на Системата за видеонаблюдение в гр. 
София; за изграждане на Национална система за спешни повиквания с единен 
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европейски номер 112; оборудване на полицейски автомобили със сигнални лампи и 
мобилни радиостанции; технически средства за противодействие на бомбения тероризъм 
и изграждане на обекти на МВР в ОДП-Плевен, ОДП-Ловеч и ОДП-Пловдив. Част от 
средствата бяха използвани за покриване на неотложни потребности за горива за 
транспортна техника, материали и консумативи за разнородни технически средства, 
медицинска техника и апаратура, въоръжение и боеприпаси и други. 

3.2.5.1.4 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 
 

Осигуряването на необходимата комуникационна свързаност на Националната 
система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 е приоритетна задача за 
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС). 

За изпълнението на ангажиментите поети от Република България към ЕС за 
въвеждането на универсална услуга „Единен европейски номер за спешни повиквания 
112” ДАИТС съвместно с администрацията на МС, МВР и МЗ под ръководството на 
МДПБА работи по приоритетното осигуряване на междуградската свързаност за нуждите 
на НССПЕЕН-112 чрез Националната електронна съобщителна мрежа (НЕСМ) в 
областните градове  - София, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, В. Търново, Габрово, Русе, 
Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Ст.Загора, Хасково, Пловдив 
и Пазарджик.  

Постигнатите резултати от извършени дейности по политика в областта на 
създаване на национална инфраструктура и надеждни комуникации - програма 
„Изграждане и интеграция на мрежи, осигуряване на свързаност за нуждите на отбраната 
и сигурността и поддържане на ведомствени пунктове за управление”, финансово 
осигурени с допълнителен бюджетен кредит в изпълнение на ПМС № 298/2007 г. от 
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения са следните: 

 

 Възложено е проектирането и изграждането на оптична свързаност към НЕСМ за 
градовете Хасково и Смолян. Разходваният финансов ресурс е в размер на 3,9 млн.лв. 

 Сключен е договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активно 
аналогово – цифрово оборудване /тип SDH/ за областните градове: Кърджали, 
Смолян, Силистра, Добрич, Видин и Благоевград. Разходите са финансово осигурени 
и са на стойност 2 млн.лв. 

 Сключен е договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активно 
цифрово оборудване /тип IP/MPLS/ за областните градове: Кърджали,  Смолян, 
Силистра, Добрич,  Видин и Благоевград. Изразходваните средства възлизат на 2.1 
млн. лв.       

 Доставка, монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на радио – релейни линии 
за връзка към точки за реагиране от НССПЕЕН-112 , съгласно списък от МИС. 
Разходваните бюджетни средства са в размер на 1.2 млн. лв. 

 Увеличаване  на преносния капацитет  за нуждите на НССПЕЕН-112 чрез 
въвеждане на технология DWDM. Усвоените средства възлизат на 3.8 млн. лв. 

Изпълнението на посочените по-горе дейности ще осигури необходимата 
инфраструктура за покритие от НССПЕЕН-112  на значителна част от територията на 
Република България до края на 2008 г. За пълното покритие на територията на страната с 
комуникационна свързаност за нуждите на НССПЕЕН-112  е необходим  финансов ресурс 
възлизащ на 10 млн. лв. Така ще се гарантира изпълнението на задълженията на 
Република България към гражданите й  и към Европейския съюз по отношение на 
изграждането на инфраструктура, необходима за въвеждането на универсалната услуга 
„Единен европейски номер за спешни повиквания 112”. 
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3.2.5.1.5 Министерство на околната среда и водите 
 

В изпълнение на дейностите по опазване на околната среда, залегнали в 
Правителствената програма, поетите ангажименти към ЕС и международни организации 
за 2007 г. средствата в размер на 100 млн лв. са  изразходвани в следните направления: 

1. За целево финансиране на дейностите по изграждане на националната част от 
Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” – 0.991 млн. лв. за изпълнение на 
дейностите, свързани с актуализиране на териториалния обхват и границите на 
защитените зони по данни от Картата на възстановената собственост / КВС /, както и 
изготвяне на опис на имотите с техните площи и на координатен регистър на границите 
на защитените зони, част от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”. 

2. За осигуряване на средства за консумативи, химикали, лабораторно оборудване и 
обзавеждане и други дълготрайни активи за регионалните лаборатории свързани с 
обезпечаване на дейността на НАСМОС – 8.5 млн. лв. Средствата са предназначени за 
ИАОС и подробна справка за направленията на разходите е поместена в приложение 4 
таблица 1. 
3. За екологични инвестиционни обекти за общините / финансиране чрез ПУДООС / в 
размер на 90.509 млн. лв. целева субсидия. Средствата са използвани за разплащане по 
сключени договори с решение на Управителният съвет, съгласно критериите на 
ПУДООС. Разпределението е представено в приложение 4, таблица 2. 
 

3.2.5.1.6 Министерство на отбраната 
 

С ПМС  № 298/2007 г. бяха одобрени допълнителни бюджетни кредити за 2007 г. 
и  на основание т. 5 от приложение към чл. 1 по бюджета на МО бяха предоставени 
допълнително 110 млн. лв.  В съответствие с посочените в постановлението 
приоритети, МО извърши разходи  за изпълнение на конкретизираните дейности в 
приложението към чл. 1 от постановлението.  

 Предоставените средства се насочиха за изпълнение на следните политики: 
1. Политика „Изграждане и развитие на необходимите оперативни 

способности” - 95.251 млн. лв.  
в т.ч. по основни програми, както следва:  

 Основна програма 1 – „Сухопътни войски” в следните направления: 
• За ремонт на въоръжение и техника - модернизация на БТР - 2.117 млн. лв. 

Одобрените средства са свързани с осигуряване изграждането на функционалната и 
организационна структура на Сухопътните войски (СВ) и постигането на оперативна 
съвместимост с армиите на страните членки на НАТО, комплектоване, подготовка и 
поддържане на декларираните формирования от СВ за участие в мисии и операции. 

 Основна програма 2 – „Военновъздушни сили” – 79.069 млн. лв. 
в следните направления: 
• За закупуване на горива за транспортни средства - 4.975 млн. лв. 
• За покупка на вертолети „Кугар” - 51.149 млн лв. 
• За ремонт на самолети МИГ 29 - 4.528 млн лв. 
• За аварийни ремонти на пускови двигатели за Ми-17 и Ми-24 - 0.1 млн. лв. 
• За системен проект на изграждане на система за управление на активните 
средства на противовъздушната отбрана на Р. България - 18.322 млн. лв.  

Изразходваните средства са свързани с изпълнението на дейности по поддържане 
на въоръжението и техниката в боевото състояние чрез реализиране на приоритетните 
проекти за модернизация и превъоръжаване на ВВС в определените срокове и в 
рамките на наличните ресурси. 
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 Основна програма 3 – „Военноморски сили” - 2.581 млн лв. 
 в следните направления: 
• За ремонт на въоръжение на техника: 
- авариен ремонт на ДГД - 0.131 млн. лв.  
- доков ремонт на фрегата „Дръзки” - 0.45 млн. лв. 
- доков ремонт на фрегата „Смели” - 0.2 млн. лв. 
- доков ремонт на корвета „Бодри” - 0.15 млн. лв. 
- доков ремонт на среден десантен кораб „Сириус” - 0.25 млн. лв. 
- среден и доков ремонт на базов миночистач - 1.4 млн лв. 
 Постигнати резултати - свързани са с повишаване нивото на оперативна 

съвместимост със страните, членки на НАТО, поддържане на изправно въоръжение и 
техника. 

 Основна програма 4 – „Централно управление и осигуряване на въоръжените 
сили” -  11.485 млн. лв. 

в т.ч.: 
• За неотложни разходи по инфраструктурата на КАС - 0.485млн. лв. 
• За доставка на специални автомобили, екипировка и оборудване за МО и БА                       

-    11.0 млн. лв. 
 Извършените разходи са насочени за осигуряване на надеждна поддръжка на 

системите и съоръженията за управление на войските, своевременното и непрекъснато 
логистично осигуряване. 

2. Политика „Мотивация и качество на живот” - 12.0 млн. лв.  
в т. ч. Основна програма 9 „Повишаване качеството на живот”, както следва: 

С предоставените средства се финансираха приоритетни дейности от изпълнение 
на социалната програма на МО от  ИА „Социални дейности на МО” и ВМА.  Бяха 
извършени разходи от ИА „Социални дейности на МО” в размер на 7.0 млн. лв., 
свързани с изпълнение на социалната програма на МО – за подготовка на почивната 
база и центровете за профилактика за осигуряване на пълноценна почивка и 
възстановяване на кадровите военнослужещи и гражданските лица, в т.ч. на кадровите 
военнослужещи, участващи в международни мисии и операции, както и ремонти на  
военни общежития от МО.  

    Постигнатите резултати, свързани с изпълнението на  секторната политика  
„Мотивация и качество на живот”  са  заемане на полагащото ни се място в 
Асоциацията за обмен на почиващи от страните-членки на НАТО – CLIMS, като 
усилията на МО и агенцията се насочиха за привеждане в съответствие на 
съществуващата почивна база и хотелска база до изискванията на съвременните 
стандарти и категоризация. Освен това с извършените ремонтни дейности през 2007 г. 
на военни общежития от МО, като направление на жилищната политика се подобриха 
условията на живот на безквартирните кадрови военнослужещи и граждански лица, 
настанени в общежитията.  

Един от елементите на политиката „Мотивация и качество на живот” е 
подобряване на здравното и медицинското обслужване на личния състав  от МО е БА. 
Във връзка с това  ВМА  с предоставените средства осъществи  доставка на логистично 
и медицинско имущество за постигане на по-висока оперативна готовност и 
автономност в работата на Полева подвижна болница – Роля 2, базирана на летище 
Крумово. Закупиха се медикаменти, химикали и др. медицинско имущество, 
необходими за протичане на работния процес за ВМА и структурите в нейния състав. 
Извършена е и доставка на високоспециализирана диагностично-лечебна апаратура от 
фирмата „General Electric” за ВМА. За изпълнение на тези приоритетни дейности от 
ВМА са усвоени  5.0 млн. лв.  
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 Постигнатите резултати, са свързани с продължаване процеса на развитие на 
ведомствената система за здравно-медицинско обслужване на военнослужещите и 
гражданските лица от МО и координирането му с развитието на националната система 
за здравно осигуряване. 
3. Политика „Административно и информационно осигуряване”,  в т.ч. по  Основна 
програма 11 „Административно управление и осигуряване”  За изпълнението на 
политиката се предоставиха и усвоиха разходи за ремонтни дейности по  сключения 
договор  80/21102910/1992 г. между МО и „Рособоронекспорт”  (т. нар. руски дълг) в 
размер на 2.748 млн. лв. Имайки утвърдената програмна структура на бюджета на 
Министерство на отбраната, в т. ч. утвърдените средства по отделните програми както и 
някои общи разходи на МО, които не могат да се отнесат конкретно към  съответните 
програми за развитие на основните оперативни способности, в тази политика се отразиха 
тези специфични разходи  по бюджета за 2007 г. 
 

3.2.5.1.7 Министерство на земеделието и продоволствието  
 

С ПМС № 298/2007 г., бяха одобрени допълнителни бюджетни кредити по бюджета 
на МЗП за 2007 г. на стойност 14.0 млн. лв., от които: 
      1) 12.7 млн лв. за неотложни работи по коригиране на речни участъци, поддържани 
от ”Напоителни системи” ЕАД (НС-ЕАД),.  
      2) 1.3 млн. лв. за неотложни капиталови разходи за ремонт и подобряване на 
материално-техническата база на Професионалните учебни заведения в системата на 
МЗП. 
          Средствата по т. 1) в размер на 12.7 млн. лв. са разходвани, както следва: 
          Вследствие падналите обилни валежи през 2007 г., много от хидротехническите 
съоръжения, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите и 
стопанисвани от НС-ЕАД, проведоха водни маси, близки до оразмерителните. Това бе 
характерно особено за реките Тополница, Марица, Искър, Лесновска, Бебреш и други в 
областите Пазарджик, Пловдив и София. Коритата им бяха запълнени с наноси и 
дървесна растителност. В тази връзка към 11.06.2007 г. бе изготвен списък на тези 
обекти, нуждаещи се от неотложни възстановителни работи, на обща стойност 12.751 
млн. лв. Одобрените допълнителни средства за неотложни работи по коригиране на 
речни участъци, поддържани от НС-ЕАД за 2007 са в размер на 12.7 млн. лв. 
Дружеството стопанисва обекти за предпазване от вредното въздействие на водите, 
което включва Дунавски диги – 253 км., корекции на реки- 3 153 км, предпазни диги – 
244 км, 11 ретензионни язовира, отводнителни системи и полета – 1.5 млн. дка, 76 
отводнителни помпени станции и отводнителна канална мрежа. 
         Със Заповед № РД 09-810 от 13.12.2007 г., министърът на земеделието и 
продоволствието разпореди на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 
хидромелиорации да организира извършването на проверки на място на всички обекти 
от приложения списък. В изпълнение на заповедта, експертите от регионалните 
дирекции по хидромелиорации заедно със специалисти от НС-ЕАД съставиха 
констативни протоколи. Също така се изготви и снимков материал, илюстриращ 
състоянието на съоръженията към 15.12.2007 г. Документите бяха комплектовани и 
представени в МЗП. 
        В периода м.юни-м.декември 2007 г. някои от включените в списъка 173 обекта 
бяха възстановени, по други проливните дъждове през м.ноември увеличиха размера на 
щетите, а има и нови участъци от реки, които спешно трябва да бъдат заздравени. Във 
връзка с това бе изготвен актуален списък към 15.01.2008 г. за 176 обекта. 
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         След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, на 29.02.2008 г. 
между Изпълнителна агенция по хидромелиорации и НС-ЕАД беше сключен договор за 
възлагане изпълнението на обектите. 
          Изпълнителна агенция по хидромелиорации изготви Указания, относно 
изискванията за изпълнението и оформянето на необходимите документи съгласно ЗУТ, 
които бяха изпратени на НС-ЕАД и на Регионалните дирекции по хидромелиорации. 
         Въпреки неблагоприятните климатични условия, поради неотложния характер на 
ремонтно-възстановителните работи по коригираните реки и почистването на 
коригираните речни участъци, НС-ЕАД  пристъпи незабавно към изпълнение на обекти, 
за които не се изисква проект и съответно строителен надзор. Това са предимно работи, 
свързани с почистване от растителност / храсти и дървета / и наносни материали с цел 
възстановяване проводимостта на коригираните речни корита, на участъци от реки и 
дерета 500 м. след язовирни стени и на отводнителни канали преди пролетното 
пълноводие. Технико-икономическите доклади и проекти за ремонтно-възстановителни 
работи, изготвени преди м.юни 2007 г. трябва да се актуализират, поради настъпилите 
промени в авариралите участъци. Такива са главно в областите Русе, Пазарджик, 
Пловдив, Хасково и София. НС-ЕАД е възложило на лицензирани проектанти 
геодезическо заснемане на сегашното състояние и актуализиране на тези проекти. 
          На 13.03.2008 г. бе проведена процедура по Закона за обществените поръчки за 
избор на консултантска фирма, която да упражнява строителния надзор и съгласно 
нормативната уредба предстои подписване на договор с избрания изпълнител. 
          Към момента, НС-ЕАД работи по 80 обекта на територията на цялата страна. От 
тях 34 обекта вече са изпълнени, като четири (4) са приети с акт Образец 16. Предстоят 
приемателни комисии за останалите 30 броя. Дружеството изпълнява и Договор с ИА по 
хидромелиорации за поддържане на обекти за предпазване от вредното въздействие на 
водите.  
         Средствата за изпълнение на обектите по ПМС № 298 от 2007 г. в размер на 12.7 
млн. лв. с ДДС са в акредитив с бенефициент - НС-ЕАД. От тях към настоящия момент е 
усвоен аванс в размер на 3.8 млн. лв. с ДДС.  
            Приемането на изпълнените обекти ще става от комисия с представители на 
Регионалните дирекции по хидромелиорации, НС-ЕАД, ОД “Земеделие и гори”, ОД 
“Гражданска защита”, кметство, община, област и други заинтересовани от 
изпълнението на обекта. Приемателна комисия съставя протокол за установяване 
годността за ползване на строежа, който, заедно с всички необходими документи, 
съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, е основание за разплащане на изпълнените 
обекти.  
         Средствата по т. 2) в размер на 1.3 млн. лв. са разходвани, както следва: 
          В системата на МЗП към 2007 г. се финансират деветдесет и седем професионални 
учебни заведения, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. 
Повечето от тях са с остаряла материално-техническа база, на която с години не са 
стигали средства за поддръжка, саниране и обновяване. Това е довело до непрекъсната 
нужда от извършването на аварийни ремонтно-възстановителни работи на сградния 
фонд, водопроводните, канализационните и отоплителните инсталации. Поради 
постоянен недостиг на финансови средства за капиталови разходи на професионалните 
училища, те се отпускат само за най-належащите аварийни строително-монтажни 
работи. 
        Предоставените средства в размер на 1.3 млн. лв. са разпределени от МЗП 
съобразно неотложните нужди на 46 училища и са разплатени за извършени строително-
монтажни работи на база вече сключени договори, тъй като тези средства са отпуснати в 
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края на месец декември 2007 г., когато приключва бюджетната година. Извършвани са 
ремонти на покриви, санитарни възли, аварийни ремонти на електроинсталации, 
водопроводи, подмяна на остаряла дограма и съоръжения за отопление. 
         Процедурите за възлагане на обществени поръчки са провеждани от 
Професионалните учебни заведения, които са второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити и Възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки. Съответно 
директорите на гимназии са провеждали процедурите и са сключвали договори със 
спечелилите на първо място фирми. 
 
 

3.2.5.1.8 Министерство на образованието и науката 
 

Одобрените по бюджета на МОН допълнителни бюджетни кредити в общ размер 
на 50 млн. лв. са предоставени на различни ДВУ и БАН, като подробно представяне по 
отделните висши училища и по бюджета на БАН е поместено в приложение 4, 
таблица 3. 
 

3.2.5.1.9 Държавна агенция за младежта и спорта 
 

През 2007 г. ДАМС е подпомогнала финансово 23 спортни федерации, които са 
били домакини на значими престижни международни спортни прояви, определени след 
проведени избори на форуми на международните спортни федерации. Тези средства са 
предоставени с цел да се повиши качеството на организирането и провеждането на 
територията на страната на 3 световни и 10 европейски първенства, 6 световни купи и 
на световната лига по волейбол, включени в календарите на световните и европейските 
спортни федерации, както и за утвърждаване авторитета на Република България сред 
световната спортна общественост. През отчетния период бяха необходими 
допълнителни средства във връзка с организирането на такива големи международни 
състезания, като световните купи по ски алпийски дисциплини и сноуборд, 
европейските първенства по биатлон, борба, колоездене, мотоциклетизъм, 
автомобилизъм, волейбол, както и провеждането на VІІ европейско първенство по лека 
атлетика и ІІ световно първенство по футзала за спортисти с увреждания.  

Програмата в областта на спорта за високи постижения е насочена към 
подпомагане общественополезната дейност на спортните организации за реализиране 
на високи спортни резултати от българските спортисти на състезания от 
международния спортен календар по олимпийски и неолимпийски спортове и 
дисциплини, като:  

• финансово са подпомогнати 39 спортни федерации по олимпийски спортове, 
които през 2007 г. спечелиха общо 46 медала от световни и европейски първенства и 
световни купи, от които 12 златни, 15 сребърни, 19 бронзови медала и завоюваха 52 
призови места; 

• финансово са подпомогнати през 2007 г. 26 спортни федерации по 
неолимпийски спортове, които спечелиха общо 106 медала от световни и европейски 
първенства, от които 23 златни, 35 сребърни, 48 бронзови медала и 11 призови 
класирания.  

Във връзка с постигнатите резултати за 2007 г. бяха отличени с парични награди 
222 спортисти, както и 224 треньори и длъжностните лица, имащи отношение към 
тяхната подготовка и реализация. Тези много добри резултати наложиха 
необходимостта от осигуряването на по-голям финансов ресурс за материално 
стимулиране на талантливите българските спортисти и техните треньори. 

В съответствие с гореизложеното, за реализиране на една от стратегическите цели 
на Националната програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния 
туризъм в Република България, а именно: устойчивост при финансирането на 
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дейностите в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм,  с 
ПМС № 298/2007 г. по бюджета на ДАМС бяха предоставени допълнителни кредити в 
размер на 8.2 млн. лв., както следва: 

• 2.435 млн. лв. за финансово подпомагане организирането и провеждането на 
международни състезания на територията на Република България, включени в 
международния спортен календар: Световен шампионат по мотокрос GRANT PRIX 
BULGARIA 2007 г.; Европейско първенство по биатлон 2007 г.; Световна купа по 
скокове батут 2007 г.;  Европейско първенство по свободна , класическа и борба жени 
2007 г.; Световно първенство по канадска борба – Велико Търново 2007 г.; Открит 
шампионат по бадминтон 2007 г.; Световна купа по естетическа гимнастика, финал, 
София 2007 г.; Световно и Европейско първенство по кик бокс – България 2008 г.;  57 
Международна колоездачна обиколка 2007 г.; ІV Открита купа по биатлон - Банско 
2007 г. и Международен турнир по джудо „Освобождение” 2008 г.; 

• 1.865 млн. лв. за финансово подпомагане реализирането на дейности, свързани с 
развитието на спорта за високи постижения и по програма „Олимпийска подготовка”, 
от които: 1.117 млн. лв. - субсидии на организации с нестопанска цел, 0.695 млн. лв. - 
награди за стимулиране на спортисти и треньори и 0.053 млн. лв. субсидии за 
финансиране на български спортни федерации за олимпийска подготовка;  

• 3.9 млн. лв. за финансово подпомагане на проект на Българска федерация по 
мотоциклетизъм за изграждане, реконструкция и модернизация на учебен  полигон и 
брифинг зала, ремонт на площадка за медицински хеликоптер и обслужващи 
помещения. 

След одобряване на промените по бюджета на ДАМС и спорта за 2007 г., средствата 
бяха предоставяни на български спортни федерации и спортни организации след 
подписване на допълнителни споразумения и договори за целево финансиране, а 
наградите  изплащани в съответствие с Инструкцията за награждаване с парични 
средства от ДАМС за постигнати призови класирания на български спортисти на 
световни и Европейски първенства, Световни купи, аналогични първенства и игри за 
спортисти с увреждания през 2007 г. 
   Постигнатите резултати от предоставянето на допълнителните средства са свързани с:  

 повишаване качеството на дейностите по организация и провеждане на световни и 
европейски първенства, международни турнири и купи, включени в международния 
спортен календар; 

 положително въздействие върху развитието и популяризирането на българския 
спорт и възможностите на българските спортисти за изява; 

 стимулиране на медалисти, призьори и треньори от европейски и световни 
първенства; 

 положително въздействие върху спортната инфраструктура в Република България 
и предлагане на качествени и съвременни услуги в областта на спорта в съответствие с 
международните стандарти и  изискванията на Европейския съюз; 

 утвърждаване авторитета на Република България сред световната спортна 
общественост. 
 

3.2.5.1.10 Министерство на културата 
 

В изпълнение на ПМС №298/2007г. МК получи допълнително по бюджета си 
средства в размер на 5.0 млн. лв. 

Средствата бяха използвани, както следва: 
 За придобиване на компютърна техника, софтуер и периферия за регионалните 

библиотеки и Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"       
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Една от основните задачи, които библиотеките последователно и с преодоляването 
на много трудности  изпълняват през годините, е автоматизирането на библиотечните 
дейности, изграждане на собствени бази данни с възможности за представяне в 
информационното пространство и създаване на условия за ползване на информацията от 
международните специализирани бази и глобалните мрежи. 

Тази отговорна мисия беше осъзната и приета  отдавна от библиотеките и през 
годините се положиха много усилия за тяхното модернизиране. Стартира се с 
реализирането на отделни  проекти, подкрепени от неправителствени организации, като 
в началото на 90-те години се осигури компютърна техника, специализиран софтуер и 
други технически средства, които дадоха възможност за предоставяне на нови, по-
съвременни услуги. Предвиденото финансиране на регионалните функции, в това число 
и за изграждането на автоматизираните мрежи  в ПМС №153 от 2000 г., подпомогна 
регионалните библиотеки да продължат тази дейност. 

За да може да се стабилизира тази дейност, с ПМС № 298 на  МС от 2007 г. от  
държавния бюджет за Регионалните и Националната библиотека бяха осигурени 1.060 
млн. лв., които са разпределени както следва – за регионалните 0.862 млн. лв., и за 
Народната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” – 0.198 млн. лв. 

 За дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към 
министъра на културата бяха предоставени 2.94 млн. лв. От тях за: 
- Осигуряване на финансиране, във връзка с разпоредбите на чл. 15, ал. 2, т.3 от 

ЗДБРБ за 2007 г. и предоставеното право на културните институти да извършат 
разходи за сметка на преизпълнението на реализираните от тях собствени приходи 
МК предостави на ВРБК в системата на министерството общо 1.368 млн. лв. 
Средствата са използвани основно за неотложни разходи по издръжката на 
разпоредителите ( отопление, осветление) а също и за  хонорари и закупуване на 
дълготрайни материални активи.                                  

- За Националната опера - за реклама и организиране на турне в Япония и за 
заснемане на спектаклите. Турнето на Националната опера и балет в Япония е 
събитие с голяма значимост. За организацията и провеждането на спектаклите, както 
и за тяхното заснемане бяха предоставени 0.1 млн. лв. 

- За хардуерна инфраструктура за електронна регистрация на фондовото богатство на 
регионалните музеи - 0.9 млн. лв. 

- За финансиране на 29 – те регионални музеи в Република България и закупуване на 
компютри, сървъри, дигитални камери и фотоапарати и мултимедия. Техниката бе 
закупена като основа за реализирането на дългосрочната политика на МК за 
дигитализация на културно-историческото наследство. Със закупената техника 
регионалните музеи могат да цифровизират своите фондове, което ще улесни както 
работата им като регионални културни институти, така и институциите, отговарящи 
за превенцията и контрола върху износа и незаконния трафик на движими 
паметници на културата.  

С отпуснатите средства бяха закупени (по отчетни документи): 
Компютърни конфигурации – 292 бр. 
Сървъри – 27бр. 
Професионални фотоапарати, подходящи за заснемане в музейна среда – 35бр. 
Дигитални камери – 24бр. 
Мултимедийни проектори – 24 бр. 
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3.2.5.1.11 Национална разузнавателна служба 
 

С ПМС № 298/2007 г. на НРС бяха предоставени средства в размер на 1.204 млн. 
лв., с които е закупена валута във връзка с обезпечаване специфичните функции и 
задачи на службата. 
 

3.2.5.1.12 Комисия за защита на конкуренцията 
 

По бюджета на КЗК с ПМС № 298/2007 г. бяха одобрени допълнителни разходи в 
размер на 0.5 млн. лв. Корекцията беше извършена на база преизпълнение на 
приходната част на бюджета на КЗК-при план 3.0 млн. лв., събраните приходи от такси  
и разноски, както и от събрани глоби и имуществени санкции по влезли в сила решения 
на КЗК  беше преизпълнена с 2.48 млн. лв. или общо приходи в размер на 5.48 млн. лв. 
Съгласно  разпоредбите на чл.47 а от Закона за защита на конкуренцията, 25 % от тези 
средства се разходват за повишаване на квалификацията и за стимулиране на 
служителите на КЗК, при условия и ред, определени в устройствения правилник на 
Комисията. 
 

3.2.5.1.13 Комисия за регулиране на съобщенията 
С писмо на МФ № 37-00-237/ 13.12.2007 г. е извършена корекция на бюджета на 

КРС за 2007 г. във връзка с изпълнение на ПМС № 298/2007 г. за одобряване на   
допълнителни бюджетни кредити за 2007 г., изразяващи се в увеличаване на приходите 
на КРС с 0.25 млн. лв. и увеличаване разходите с 0.25 млн. лв. за заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения с 0.203 млн. 
лв. и за задължителни осигурителни вноски от работодатели с 0.047 млн. лв.  

Допълнителните бюджетни кредити за 2007 г. са свързани с изпълнение на чл. 25 
от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за определяне на нов размер на 
възнаграждения на членовете на Комисията и чл. 28 от същия закон за определяне на 
нов размер на допълнителни възнаграждения на служителите от администрацията. 

Средствата са използвани за осъществяване на политиките на КРС:  
 Ефективно управление на ограничените ресурси, с цел развитие на бизнеса в 

сектора; 
 Създадени са условия за оптимално и безконфликтно ползване на 

радиочестотен спектър и номера от Националния номерационен план от предприятията, 
осъществяващи електронни съобщения и потребители на комуникации за собствени 
нужди. Създаване перспективна основа за въвеждане на цифрови технологии в радио и 
телевизионното разпръскване. 

 Внедряване на новата Регулаторна рамка, с цел създаване на условия за 
предлагане на разнообразни, качествени и достъпни комуникационни услуги;  

Политиката е в изпълнение на поетите от Р България ангажименти в хода на 
преговорите с ЕС в областта на телекомуникациите за увеличаване на ефективната 
конкуренция в телекомуникациите за постигане наличието на разнообразни, качествени 
и достъпни услуги. 
 

 

 3.2.5.1.14 Държавна агенция по горите 
 

С ПМС № 298/2007 г. на ДАГ бяха отпуснати допълнително 10.0 млн. лв. на 
основание на преизпълнение на собствените приходите през 2007 г. с 22.0 млн. лв.  

 Предоставените допълнително средства бяха изразходвани за мероприятия в 
горите в размер на 1  мил. лв., основно за почвоподготовка  в териториалния обхват на 
16 Регионални управления на горите. Извършени са разходи в изпълнение на поетите 
ангажименти по сключено Споразумение между ДАГ, Федерацията на синдикалните 
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организации от горското стопанство и  дървопреработваща промишленост към КНСБ  и 
Националната федерация „Земеделие и горско стопанство” на КТ  Подкрепа.  Разходите 
за увеличение на средната брутна работна заплата  в  горския сектор и  осигуряване на 
униформено и  работно облекло на работещите в системата на горите за 2007 г. възлизат 
на 4.0 млн. лв. От допълнителните  средства са финансирани  капиталови разходи  в 
размер на 5.0 млн. лв. за основен ремонт на сграден фонд и  горски пътища, както и за  
закупуване на компютри и високо проходими автомобили за охрана на горите. 
 

3.2.5.1.15 Национална служба за охрана 
 

По реда на ПМС №298 от 2007 г. по бюджета на НСО бяха отпуснати 
допълнителни кредити  в размер общо на 0.5 млн. лв. лв., в т. ч. 0.15 млн. лв. за издръжка 
(за доставка на вода, горива и енергия) и 0.35 млн. лв. за придобиване на ДМА 
(заплащане на дължима вноска по договор за доставка на автомобили). 

Отпуснатите допълнителни кредити позволиха на НСО да навакса изоставането в 
материално-техническото и специално оборудване. Закупуването на нова транспортна 
техника беше наложително поради настоящето състояние на автомобилния парк – 
наличните автомобили са недостатъчни като количество, а преобладаващата част от тях 
са физически износени и морално остарели. Поетапната подмяна на автомобилния парк 
ще доведе до намаляване разходите за експлоатация и поддръжка.  
 

 3.2.5.1.16 Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 

Допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МРРБ по реда на ПМС No 
298/2007 г. са в размер на 47.0 млн. лв. Предложенията за тези допълнителни бюджетни 
кредити бяха изготвени след анализ на изпълняваните държавни политики, чрез 
актуалните програми и конкретни инвестиционни проекти. Всички финансирани 
проекти, бяха със завършили или стартирали процедури за възлагане на обществени 
поръчки, към момента на разглеждане и приемане на решението от МС. Основен 
принцип при подбора на проектите беше осигуряване на необходимите средства за 
тяхното завършване , както и осигуряване на финансиране за проекти с висока 
значимост за превантивна защита на гражданите и осигуряване на достъпност до 
населените места, чрез подобрена общинска пътна инфраструктура  и ВиК-услугите.   

   Реализираните проекти с финансиране от допълнителните бюджетни кредити са 
разпределени по прилагани от МРРБ политики и програми , както следва :  
   По Политиката за “ Териториално развитие и благоустрояване “ : 
    1. Програма 1 “ Изграждане и управление на ВиК-инфраструктурата”     

Финансирани са общо 13 проекта, включващи дейности за подобряване на ВиК-
инфраструктурата, с допълнителни бюджетни кредити в размер на  25.215 млн. лв., при 
обща стойност на тези договори от 57.39 млн. лв., т.е. коефициент на реализирано 
допълващо финансиране – 43,6%. Към настоящият момент 9 от общо 13 проекта са 
завършени и въведени в експлоатация, като останалите 4 ще бъдат дофинансирани по 
програмата на МРРБ за 2008 г.   
    2. Програма 2 “Геозащита “  

Финансирани са общо 5 проекта, включващи геозащитни дейности, с 
допълнителни бюджетни кредити в размер на  5.396 млн. лв., при обща стойност на 
тези договори от 17.885 млн. лв., т.е. коефициент на реализирано допълващо 
финансиране – 30,17%. Към настоящият момент 3 от общо 5 проекта са завършени и 
въведени в експлоатация,като останалите 2 ще бъдат дофинансирани по програмата на 
МРРБ за 2008 г.   
        3. Програма 3 “ Пътна инфраструктура” 
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Финансирани са общо 7 проекта, включващи дейности за подобряване на 
общинската пътна мрежа, с допълнителни бюджетни кредити в размер на  8.45 млн. лв., 
при обща стойност на тези договори от 21.627 млн. лв., т.е. коефициент на реализирано 
допълващо финансиране – 39,1 %. Към настоящият момент 5 от общо 7 проекта са 
завършени и въведени в експлоатация , като останалите 2 ще бъдат дофинансирани по 
програмата на МРРБ за 2008 г.   
       4. Програма 6 “Друга техническа инфраструктура” 

  Финансиран е 1 преходен проект, с насоченост за изграждане на 
хидротехнически съоръжения с превантивна насоченост за защита на урбанизираната 
територия на град Кърджали, при аварийно източване на водите на язовир “Кърджали”. 
Проектът е започнал , като финансиране през 2001 година. Допълнителните бюджетни 
кредити отпуснати за обекта са в размер на 5.94 млн. лв., при договорна стойност на 
обекта от 58.266 млн. лв., т.е. коефициента на реализирано допълващо финансиране е 
10,2%. Финансирането на оставащите СМР ще се извърши в рамките на бюджета на 
МРРБ за 2008 и 2009 г.  
         5. Програма “Кадастър и геодезически дейности” 

Финансирането е предоставено по един проект на Агенцията по кадастъра за 
дофинансиране на дейности по изработката на кадастрални карти и регистри за 
Столична община, Пловдив ,Бургас, Стара Загора и Перник. Предоставените 
допълнителни бюджетни кредити са в размер на 2 млн. лв. , при обща стойност на 
договорите от 9.13 млн. лв., т.е. коефициента на реализирано допълващо финансиране е    
21,9%  . Към настоящия момент изпълнението на всички проекти е завършено. В 
Приложение No4, таблица 2 са предоставени подробни данни за всеки от 27-те проекта 
, които са финансирани с допълнителни бюджетни кредити по ПМС No 298/2007 г. В 
резултат на одобрените допълнителните бюджетни кредити през 2007 г. в рамките на 
политиките и програмите на МРРБ са постигнати следните резултати:  

Финансирани общо 27 ( двадесет и седем ) проекта в сферата на кадастъра, ВиК-
инфраструктурата, геозащитата, общинската пътна инфраструктура и дейности по 
превенция на риска , с общ размер на допълнителните бюджетни кредити – 47 млн. лв. 
Общата договорна стойност на проектите получили допълнително финансиране е 
164.276 млн. лв., т.е. коефициента на реализирано допълващо финансиране е 28,61%. 
Към настоящия момент 18 от общо 27 проекта са завършени и въведени в експлоатация 
, като по останалите 9 проекта финансирането на оставащите СМР ще продължи по 
бюджета на МРРБ през 2008 и 2009 г. 

В таблица 4 на приложение 4 е поместена Таблица на обектите, финансирани от 
средствата по ПМС No298/2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 
2007 г. , в рамките на програмата на МРРБ 

 

3.2.5.1.17 Министерски съвет 
 

С ПМС № 298/2007 г. по бюджета на Министерския съвет бяха предоставени 21.2 
млн. лв., от които  15.3 млн. лв. за реализиране на дейности, свързани с доизграждане 
на Националната мрежа на държавната администрация. С цялостната реализация на 
проекта „Националната мрежа на държавната администрация (НМДА)” ще се подобри 
комуникацията на регионално и национално ниво, ще се реализират икономии на 
средства и не на последно място ще се запазят направените до момента инвестиции. 
Усвоените средства по проекта са както следва:  

• Доплати се изградената част от трасето по договор за доставка на изграден 
подземен тръбопровод (защитна тръба) за изтегляне на оптичен кабел между сградите 
на областните администрации в градовете Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Шумен, 
Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Монтана, Враца, София, 
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Силистра, Видин, Хасково, Кърджали, Габрово, Перник, Кюстендил, Благоевград, 
Смолян и строително - монтажни работи  на стойност 4.5 млн. лв.  

• Сключи се договор за изграждане на оптично-кабелни трасета, състоящи се от 
защитна тръба и инсталиран оптичен кабел до градовете Силистра, Габрово, Видин, 
Кърджали и Смолян; между сградите на областните администрации в гр. Стара Загора 
и гр. Габрово”. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 30 юни 2008 г. 
Прогнозната стойност на този договор е около 18.0 млн. лв., като през 2007 г. бяха 
платени 10.0 млн. лв., а останалите средства следва да се заплатят след приключване на 
строително-монтажните работи през 2008 г. Окончателната стойност на договора ще се 
определи на базата на геодезическите заснемания и установяване на точната дължина 
на участъците. 

• През месец декември се сключи рамково споразумение с предмет: „Изграждане 
на оптично-кабелни трасета между сгради на областните администрации, чрез 
изтегляне на оптичен кабел в съществуваща защитна тръба, собственост на 
администрацията на Министерския съвет ”. Рамковото споразумение е със срок 24 
месеца, като до края на 2007 г. беше сключен първия договор по рамковото 
споразумение за инсталиране на оптичен кабел за участъка София – Перник – 
Кюстендил – Благоевград приоритетно във връзка с предоставяне на комуникационна 
свързаност чрез НМДА за нуждите на Националната система за спешни повиквания с 
единен европейски номер 112. До края на май 2008 г. системата ще бъде пусната в 
тестов режим. Договорът е в размер на 0.8 млн. лв., като до края на 2007 г. бяха платени 
0.4 млн. лв., а останалите 0.4 млн. лв. са платени в началото на 2008 г. от капиталните 
разходи в бюджета на администрацията на МС за 2008 г. 

Във връзка с реализирането на тези договори и изграждането на цялостния проект 
НМДА, администрацията на МС предприе необходимите действия и получи 
Разрешение за строеж с № РС-3/28.02.2008 г. от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за обект: «Оптично кабелно трасе на Националната мрежа на 
държавната администрация между градовете Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Шумен, 
Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, София, Перник, 
Кюстендил, Благоевград”, както и Разрешение за строеж за участъка Монтана-Видин.  

Оптичният кабел е инсталиран в участъка София – Перник – Кюстендил – 
Благоевград и обекта е в тестов режим. Сключен е договор за строителен надзор за този 
участък. Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за приемане и 
въвеждане в експлоатация и последващо издаване на Разрешение за ползване на този 
участък от НМДА. 

• Договор за следгаранционна поддръжка на Националната мрежа на държавната 
администрация (НМДА) и изграждане на комуникационна свързаност до гр. Перник, 
Кюстендил и Благоевград чрез доставка и инсталиране на комуникационно 
оборудване” на стойност 0.5 млн. лв.  

•  Договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комуникационно 
оборудване в Центъра за управление на НМДА – 0.4 млн. лв. Оборудването е 
доставено, извършени са необходимите тестове и Центърът за управление на НМДА е 
въведен в експлоатация. 
 Получени са и допълнително средства в размер на 5.0 млн. лв. за субсидии на 
вероизповеданията, които са използвани за ремонт и строителство на сградите на 
ставропигиалните манастири, храмови сгради - световни и национални паметници на 
културата, намиращи се под прякото ръководство на Св. Синод на БПЦ и на 
Мюсюлманското вероизповедание в Р България. В резултат на получените от 
църковните и мюсюлманските настоятелства допълнителни субсидии до момента е 
извършена следната работа:                   
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- Сградата на Св. Синод на БПЦ, която е в окаяно състояние и не е ремонтирана с 
години е подготвена за ремонт, изготвени са необходимите проекти и до края на 2008 г. 
ще бъде изцяло с нова фасада и покрив;  

- Изготвен е конструктивен проект за укрепване сградата на Богословския 
факултет, която е собственост на Св. Синод на БПЦ. Предстои ремонт на фасадите и 
покрива; 

- Довършва се започналото през 2007 г. строителство на „игуменското” крило на 
Троянския манастир; 

- След направеното разчистване на старите сгради, пред започване е 
строителството на сградите на ПАБ, МВР, поща и кметство в комплекса на Рилската 
Света обител. Разширява се своевременно и тесния участък от пътя от р. Друшлявица 
до Бялата вода; 

- Извършен е ремонт на част от крилата и покривите на Бачковския манастир; 
- Съвместно с НИПК са направени необходимите експертизи и се подготвят 

заданията за частичен ремонт на покрива, прозорците и  подовете на катедрален храм 
„Св. Ал. Невски”; 

- Ремонтират се усилено сградите на девическите манастири в с. Ресилово, с. 
Врачеш и гр. Горна Оряховица;  

- Бързо върви ремонтът на сградите на Руенския и Гигенския мъжки манастири; 
- Продължава с бързи темпове ремонта на манастир „Св. Йоан Пустиножител” 

край гр. Враца; 
- Продължава ремонтът на Бесарабовския манастир – гр. Русе, Роженския,  

Хаджидимовския и Шипченския манастири; 
- Проведени са търговете за отпочване ремонта на Преображенския и на манастир 

Св. Троица край с. Устрем, Тополовградско; 
- Ремонтират се храмовете на БПЦ в гр. Септември, Пазарджик, Стражица и 

Аврен; 
- Работи се по джамиите в Доспат, с. Самуил, Разградско и дървената джамията- 

световен паметник на културата в с. Подкова, Кърджали; 
- Изграждат се новия катедрален храм в гр. Ловеч, гр. Стамболийски и др.; 
- Значителни по мащаб строително-ремонтни работи се извършват на манастир 

„Св. Вмч. Георги Зограф”-Атон, Гърция. 
За покриване на неразплатени разходи за текущата издръжка към края на годината 

в администрацията на Министерския съвет и ДА “Архиви” са усвоени съответно 0.5 и 
0.4 млн. лв. 
 

 3.2.5.1.18 Министерство на финансите 
 

Съгласно ПМС № 298/2007 г. на Министерството на финансите са отпуснати 
допълнителни кредити в размер на 247.5 млн. лв., разпределени както следва: 
  - За Министерство на финансите –  7.5 млн. лв. за покупка на имот в полза на 
държавата, съгласно Решение № 292 на МС от 2007 г. На 20.12.2007 г. е подписан 
договор № ДОГ-608, съгласно който българската държава придобива възмездно 
правото на собственост върху недвижим имот с разгъната застроена площ от 9 034 
кв.м., за нуждите на Министерството на вътрешните работи, Национална служба 
„Полиция”. Цената, заплатена по този договор е в размер на 7.5 млн. лв.  
 - За Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (РПИ) –  240.0 млн. лв. 
Фондът е усвоил средства в размер на 239.9 млн. лв., с които бяха разплатени 
извършени ремонтни дейности по различните програми. За всички обекти са сключени 
договори, като процедурите са проведени съгласно изискванията на Закона за 
обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. За 
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обекти, при които Фонд “РПИ” е съфинансиращ орган, процедурите са съобразени с 
изискванията на Европейската инвестиционна банка. 

• По Ремонтната програма, в т.ч. текущ ремонт и зимно поддържане, са 
разплатени извършените ремонтни дейности по 123 обекта, които обхващат ремонти в 
почти всички области. Ремонтните работи са на стойност 163.4 млн. лв. като 
извършените ремонтни мероприятия подобриха значително технико-
експлоатационното състояние на голяма част от републиканската пътна мрежа.  

• По програми “Основен ремонт” и “Капитално строителство” са изразходвани 
средства за разплащане на извършено строителство по 29 обекта на стойност 17.9 млн. 
лв. Въведени бяха в експлоатация шест обекта, от които по АМ Марица – 21 км като 
четирилентов път, възстановен мост над р. Марица в гр. Стамболийски, ремонтирани и 
изградени пътни съоръжения и пасарелка в гр. Монтана, изградено и въведено в 
експлоатация съоръжение на пътен възел Байкал в гр. Дупница. Финансирани бяха 
археологически проучвания по трасето на автомагистрала „Марица” и автомагистрала 
„Тракия”. Започнато е изграждането на обход Силистра, поемащ движението от 
ферибот Силистра и пътища по Черноморието – Вариант Алепу и др.  

• Част от средствата бяха използвани за разплащане на обекти от Програма 
“Транзитни пътища ІV”, съфинансирани от Фонд “РПИ” – общо 13 за строителство и 
супервизия в размер на 34.7 млн. лв. Въведени са в експлоатация 55 км от 
автомагистрала „Тракия”, 45 км по направление Дуранкулак – Варна – Бургас, 25 км на 
път Русе – Разград – Шумен – Варна, 9 км по направление Търговище – Шумен – 
Варна. 

• Финансирани бяха и дейности на Фонд “РПИ” по извършено проектиране и 
оценка за съответствие на инвестиционни проекти по 35 договора, обхващащи 42 пътни 
участъка на стойност 3.3 млн. лв. Изготвените проекти са по Секторна Оперативна 
програма “Транспорт” и по програми, финансирани от Европейската банка – Транзитни 
пътища V и Световна банка. 

• Осигурените средства спомогнаха да се разплатят и суми в размер на 0.5 млн. лв. 
за извършване на отчуждителни процедури, необходими за изпълнението на 22 обекта.  

• За осигуряване на по–добра безопасност при пътуване по републиканските 
пътища се разплатиха допълнително извършени дейности в размер на 19.9 млн. лв. 
Това обхваща мероприятия по възстановяване на стари компрометирани вследствие на 
пътно-транспортни произшествия и поставяне на нови стоманени предпазни огради 
/СПО/ по пътищата на територията на всички Областни пътни управления. Монтирана 
е нова СПО с обща дължина около 49.5 км и е възстановена стара СПО с дължина 
около 64.5 км.  

В периода м.септември/декември 2007 г. беше положена 1 714 280 кв.м 
хоризонтална пътна маркировка от боя и стъклени перли по републиканските пътища, 
разпределена по класове пътища както следва: 

І-ви клас – 799 000 кв.м на 266 км  
ІІ-ри клас – 650 000 кв.м на 232 км  
ІІІ-ти клас  - 290 280 кв.м на 132 км                         
С цел подобряване на безопасността на движението по републиканските пътища, 

както и за постигане на бърз и осезаем ефект за намаляване на пътно-транспортните 
произшествия е монтирана вертикална сигнализация, изработена от висококачествени 
материали – светлотразително, в т.ч. и високоинтензивно флуоресцентно фолио с 
повишена видимост както през деня, така и през нощта.  

За обезопасяване на конфликтни пътни участъци с регистрирани пътно 
транспортни произшествия (ПТП) и участъци от РПМ, където има реална опасност от 
възникване на ПТП през 2007 г. са изработени и монтирани по републиканските 
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пътища общо 8 498 кв.м. или 17 158 броя знаци и табели заедно с необходимите стойки 
за техния монтаж ( 37 462 м ) в т.ч.: 1) Стандартни знаци (предупредителни, за 
предимство, за въвеждане на забрани, със задължителни предписания, със специални 
предписания с допълнителна информация и др., съгласно Наредба № 18)  - 4 591 кв.м.; 
2) Сигнализация с индивидуални размери (нестандартна сигнализация) - указателни 
табели и указателни стрелки, както и табели по индивидуални проекти  - 3 907 кв.м. 
 

3.2.5.1.19 Министерство на труда и социалната политика 
 

С ПМС № 298 от 2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 
2007 г. на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) са отпуснати 
средства в размер на 10.0 млн. лв., които са предназначени за изграждане на 
административна сграда за нуждите на министерството в гр. Стара Загара.  

Предвид краткия срок за усвояване на средствата и необходимостта от спазване на 
нормативноустановените срокове за провеждане на процедура по ЗОП, през декември 
2007 г. МТСП е отправило писмено искане към МФ относно откриване на акредитивна 
сметка в банка ДСК, с титуляр МТСП, съгласно § 26, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2007 г. Министерство на финансите не е възразило 
да бъде открита акредитивната сметка и тя е захранена с цитираната сума. Съгласно 
Указание ДДС № 20/2004 г. на МФ относно прилагане на Националните счетоводни 
стандарти от бюджетните предприятия, захранването на акредитивни сметки с 
бюджетни средства се отчита като плащане по съответните позиции от ЕБК. 

След проведена процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена 
поръчка с обект: „Административна сграда за нуждите на регионалните структури на 
МТСП – реконструкция, преустройство и пристройка на работническа поликлиника, 
гаражи и ограда в УПИ II, кв.93, гр.Стара Загора, за изпълнител бе избран Гражданско 
дружество „Стара Загора 2007”. Посоченият изпълнител най-пълно покри изискванията 
на Възложителя относно, цена, часови ставки, срокове за изпълнението, както и 
гаранционни срокове.  

Съгласно чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП в обявлението за откриване и провеждане на 
процедура по ЗОП, възложителят може да предвиди изискване за създаване на 
юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на 
физически и/или юридически лица. Същото изискване се съдържа и в раздел III, точка 
1.3 от обявлението за обществената поръчка. ГД „Стара Загора 2007” е създадено с 
учредителен договор между „Байер – Н” ЕООД, „Елми”ООД, „Конкордия”ЕООД, 
Инеск Монтажи” ООД и „Мела”ООД. Съгласно чл.42, т.1 от ЗОП договорът за 
обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при 
подписване на договора не представи документ за регистрация в съответствие с 
посоченото по-горе изискване. Ето защо учредителите на ГД „Стара Загора 2007”, са го 
регистрирали като юридическо лице – „Стара Загора 2007” ООД, регистрирано по 
фирмено дело  № 2039/2007 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, с което е 
сключен договора. 

Към настоящият момент по отчетни данни са преведени на „Стара Загора-2007” 
ООД средства в размер на  9.8 млн. лв. 

Преустройството на съществуващата сграда в гр. Стара Загора ще допринесе за 
по-качествено административно-социално обслужване на гражданите от региона на 
принципа на „едно гише”. В реконструираната сграда ще бъдат настанени 
административните структури на Агенция по заетостта, Агенция за социално 
подпомагане, Агенция за хората с увреждания, ИА „Главна инспекция по труда”, 
Главна дирекция „Европейски фондове, международни проекти и програми” и Проект 
„Красива България”. Новоизградената съвременна сграда ще отговаря на всички 
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стандарти и норми в строителството, същата ще е газифицирана и няма да има отделяне 
на вредни емисии във въздуха.  

Новата административна сграда ще улесни и облекчи жителите на региона в 
получаването на информация, а МТСП ще предоставя качествени социални услуги, 
съответстващи на европейските стандарти в рамките на една сграда. 
Съсредоточаването на административните звена на министерството ще подобри 
взаимовръзката и координацията между обслужващите звена и ще улесни контролни 
функции върху звената от страна на МТСП. Като се има предвид, че регионалните 
звена са настанени в амортизиран сграден фонд в града, след реализацията на проекта 
ще се подобри работната среда на служителите. Сградата ще е достъпна за хора с 
увреждания и техните придружители в целия си обем, като те ще получават качествено 
обслужване, спестявайки време и финансов ресурс. Проектът е изключително важен за 
изграждане административния капацитет на регионалните структури на МТСП. 

 

3.2.5.1.20 Министерство на държавната администрация и администра-
тивната реформа 

Отпуснатите средства по ПМС № 298 от 2007 г. на Министерството на 
държавната администрация и административната реформа са изразходвани в следните 
направления:  

• По договор с МАЙКРОСОФТ – 30.0 млн. лв. за лицензиран софтуер за 
персонални компютри – 60 000 бр. и за сървърни операционни системи – 2 000 бр. 
Изплатена е авансово дължимата към месец май 2008 г. вноска в размер 27.7 млн. лв. и 
частично за 2009 г. – 2.3 млн. лв. 

• На болница „Лозенец” – 10.7 млн. лв. за разплащане на извършени строително-
ремонтни дейности и доставено медицинско оборудване. Болница „Лозенец” е 
потвърдила, че отпуснатите й средства са изразходени само за капиталови разходи. 

• На област Кърджали – 0.3 млн. лв. (за преместване в нова сграда по РМС от 
декември 2007 г.). 

• За превишението на план сметката за местните избори – 0.7 млн. лв. (за 
наложило се закупуване на допълнителни 10 000 бр. изборни кутии, за които бяха 
заплатени 0.8 млн. лв.). 

• На областните администрации за кадастрални планове – 0.3 млн. лв. 
 

3.2.5.1.21 Министерство на икономиката и енергетиката 
 

По реда на ПМС № 298/2007 г. на МИЕ са предоставени допълнителни бюджетни 
кредити в размер на 40.0 млн. лв. Към 31.12.2007 г. са усвоении 29.0 млн. лв., с които 
бяха финансирани разходите  на АЕЦ „Козлодуй” за транспортиране на 240 касети с 
отработило ядрено гориво за преработка. Транспортирането беше извършено през 
2007 г. С решение на УС на фонд „Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация” 
беше подписан анекс към договор № 26/23.02.2007 г. между министъра на икономиката 
и енергетиката и АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД. Анексът беше подписан след като МС прие 
измененията и допълнениета на Наредбата за реда за установяване, събиране, 
разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд 
“Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”. 

Разходите са отчетени в политиката за развитие на енергетиката, стратегическа 
цел «Устойчиво развитие на енергетиката», оперативна цел «Гарантирана сигурност на 
доставките в конкурентни енергийни пазари», програма «Надеждност и сигурност на 
енергийните доставки» от програмния бюджет на министерство на икономиката и 
енергетиката за 2007 г.  
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Резултатите, които следва да бъдат отчетени при управление на отработеното 
ядрено гориво не винаги са количествено измерими и могат да бъдат групирани в 
следните категории: 

1.Намаляване на риска за здравето на населението; 
2.Намаляване на директното въздействие върху околната среда; 
3.Намаляване на изискванията за мониторинг и контрол; 
4.Намаляване натоварването на бъдещите поколения и осигуряване на 

възможност те да изберат друг път на развитие; 
5.Намаляване на институционалните и политически отговорности; 
6.Обществена приемливост. 
 

3.2.5.1.22 Комисия за защита на личните данни 
 

С одобреният допълнителен бюджетен кредит по реда на ПМС № 298/2007 г. е 
финансирана дейността на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по отношение 
на осъществяване на ефективна защита на физическите лица при обработката на личните 
им данни.  

Извършените разходи са за текуща издръжка, като приоритетно е обезпечена 
дейността по контрол на администраторите на лични данни по отношение на 
законосъобразното и справедливо обработване на лични данни на физически лица. 
Екипи от служители на КЗЛД са извършили над 190 проверки в цялата страна, както по 
сигнали и жалби, така и задължителни проверки по чл. 17б от Закона за защита на 
личните данни. Издадени са задължителни предписания на администраторите на лични 
данни, а при констатирани нарушения са издадени актове за установяване на 
административни нарушения и наказателни постановления. Във връзка със законовото 
изискване за регистрация на администратори на лични данни в електронния регистър на 
КЗЛД са вписани над 16 000 броя администратори. 

Финансово са обезпечени и задължителни участия в международни срещи и 
заседания в чужбина на председателя и членовете на КЗЛД като представители на Р 
България в работните групи по защита на личните данни в Европейския съюз, както и 
наема за последния месец от годината на сградата, в която се помещава КЗЛД. 
Одобреният допълнителен бюджетен кредит е усвоен в непълен размер. 

3.2.5.2. Автономни бюджети 
 

Предоставените от републиканския бюджет средства по ПМС 298/2007 г. по 
автономните бюджети за 2007 г. са в размер на 333.6 млн. лв. (вкл. предоставените 
чрез бюджета на МОН допълнителни средства за ДВУ и БАН). В годишните отчети за 
2007 г. на съответните автономни бюджети същите са отчетени като получени 
трансфери от републиканския бюджет, усвоените средства като разходи, а неусвоените 
като преходен остатък към края на годината. По силата на специалните закони за тези 
бюджети, получените, но неусвоени средства могат да се разходват за същата цел и 
през следващата бюджетна година, в рамките на утвърдените от управляващите ги 
органи бюджетни разходи. 
 

3.2.5.2.1 Общински бюджети  
 

Общият размер на предоставените допълнителни разходи по бюджетите на 
общините по реда на ПМС №298/2007 г. възлиза на 86.6 млн. лв., като основната част 
от тях (84.0 млн. лв.) са капиталови разходи. Основните направления за които са 
изразходвани одобрените инвестиционни разходи, са както следва: 

- финансиране на дейности по строителството на метрополитена в град София и 
закупуване и доставка на 3 броя нови метровлакове (25 млн. лв.); 
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- основен ремонт и реконструкция на улична инфраструктура – ремонт на 
уличната мрежа и вътрешно-градски и селищни пътни артерии. Одобрените и 
отпуснати средства на общините за тези дейности възлизат на 16.7 млн. лв.; 

- основен ремонт и изграждане на общински пътища – 8.3 млн. лв.; 
- изграждане и основен ремонт на канализации – 4.8 млн. лв.; 
- изграждане на депа за твърди битови отпадъци – 4.6 млн. лв.; 
- основен ремонт и изграждане на сгради за училища, физкултурни салони и др. -

4.4 млн. лв.; 
- благоустрояване – 4.3 млн. лв.; 
- изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа и захранващ водопровод – 

3.5 млн. лв.; 
- основен ремонт и изграждане на детски градини – 2.6 млн. лв.; 
- за дейности по изграждане на система за видео-наблюдение в гр. Варна 2.5 млн. 

лв. и др. 
Освен инвестиционните разходи бяха одобрени и 2.4 млн. лв. за компенсиране 

стойността на безплатните и по намалени цени пътувания, които бяха предоставени на 
Столична община в края на годината. От тях, при компенсиране на дължимата стойност 
по фактически издадени превозни документи за годината са усвоени 1.0 млн. лв., като 
останалите неусвоени 1.4 млн. лв. представляват преходен остатък за 2008 г. 

 

Допълнително предоставената целева субсидия за капиталови разходи в размер на 
84 млн. лв. е насочена за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер 
на 5.0 млн. лв. и 79.0 млн. лв. за финансиране на местни дейности 

 
3.2.5.2.2 Бюджети на БНТ и БНР 

 

Общият размер на одобрените по реда на ПМС №298/2007 г. допълнителни 
бюджетни кредити за бюджетите на БНТ и БНР възлиза на 5.4 млн. лв. 

 

 Българска национална телевизия 
 

По бюджета на БНТ за 2007 г. по реда на ПМС №298/2007 г. бе предоставена 
целева субсидия в размер на 1.4 млн. лв., в т.ч. 1 млн. лв. за доплащане на таксите за 
излъчената телевизионна програма от БНТ, свързано с повишените цени на 
телекомуникационни услуги на БТК АД. Като обществен оператор за създаване и 
разпространение на телевизионна програма през 2007 година БНТ е излъчила – 25 086 
часа програма в това число: 

 Национална телевизионна програма „Канал 1”- 8 760 часа; 
 Регионална телевизионна програма – 9 730 часа; 
 ТВ”България” – създаване и разпространение по сателит на телевизионна 
програма, насочена към българите живеещи извън страната с цел 
популяризирането на българската култура и изкуство, както и отразяването на 
значими събития от социално икономически характер – 6 596 часа. 

Останалата сума в размер на 0.4 млн. лв. е използвана за финансиране на 
носителите на авторски и сродни права при използването на обекти на авторското 
право, както и за изплащане на авторски възнаграждения  за чужди програми, филми и 
предавания. С промяната в закона за ДДС авторските възнаграждения изплащани чрез 
дружествата за колективно управление на права, в това число „Музикаутор”, 
„Артистаутор”, „Театъраутор”, „Филмаутор” и „Профон” вече  са облагаема сделка. 
 

 Българско национално радио 
 

По бюджета на БНР за 2007 г. по реда на ПМС №298/2007 г. бе предоставена 
целева субсидия в размер на 4.0 млн. лв., както следва: 
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• За такси за излъчване на програмите на БНР по новата тарифа на “БТК” – АД, 
вследствие на повишението на цените на електроенергията – 2.11 млн. лв.; 

• За финансиране създаването и използването на правнозащитен репертоар по 
Закона за авторското право и сродните му права – 0.56 млн. лв.; 

• За подготовка и издръжка на увеличения обем радиопрограма 1.33 млн. лв. 
 С допълнителните средства бяха подпомогнати приоритетите на националния 
обществен радиооператор да осигурява развитие на многопрограмното радио, в унисон 
с утвърдените практики в ЕС, като разшири тематичния профил и обхвата на 
националните и регионални радиопрограми. Новата 24-часова регионална програма за 
София, насочена изцяло към ежедневието на столицата, стартира от 17.09.2007 г. Също 
така бяха осигурени увеличените  плащания  на таксите за излъчване и 
разпространение на програмите. Тарифата на БТК от 01.07.2007 година беше 
съобразена с цените на електроенергията. Разходените средства за 2007 г. 
представляват 58 на сто от издръжката  на Българското национално радио,  все по-
труден  става диалога с монополиста БТК. 

Частично бе решен и дългогодишния проблем с необходимите средства за 
авторски и сродни права. БНР е един от най-големите ползватели на защитени авторски 
произведения /музикални, литературни, драматични, журналистически и други/, както 
и изпълнение на артисти и изпълнители, а така също и на звукозаписи, върху които 
съществуват продуцентски права. По този начин БНР излъчва в своите 24-часови 
програми огромно количество произведения, изпълнения и звукозаписи, които са обект 
на авторското право и са защитени от Закона за авторското и сродните му права. 
Дружествата за колективно управление на правата на авторите и на продуцентите 
години наред  настояват за еднаквост с европейските  страни при определяне на 
размера на средствата, заплащани от обществените електронни медии. 
 

3.2.5.2.3 Бюджети на ДВУ и БАН  
 

Общият размер на одобрените по бюджета на МОН и предоставени на ДВУ и 
БАН средства по реда на ПМС №298/2007г. възлиза на 50.0 млн. лв., като подробно 
разпределение на направленията на разход е представено в приложение 4, таблица 3. 
 

3.2.5.2.4. Бюджет на Националния фонд към МФ 
 

Одобрените допълнителни средства по бюджета на НФ по реда на ПМС №298/2007г. са 
в размер на 191.6 млн. лв., като към края на годината те не са усвоени и представляват 
преходен остатък по бюджета на НФ за 2008 г. Средствата могат да бъдат усвоени през 
настоящата и следващите години, като те ще бъдат използвани за: 
 

- префинансиране на проекти, предмет на финансиране по оперативните програми 
съфинансирани със средства от Европейския съюз; 

- осигуряване на необходимото авансово плащане по проекти по оперативни 
програми съфинансирани със средства от Европейския съюз в областта на 
регионалното развитие, околната среда, развитие на селските райони и 
транспорта; 

- за осигуряване на средства, включително непредвидени и допълнителни такива, 
за успешно усвояване на средствата от Европейския съюз 

 

3.2.5.3. Субсидии за нефинансови предприятия 
 

По реда на ПМС №298/2007г. бе одобрена допълнителна субсидия за 
нефинансови предприятия за „Български държавни железници” ЕАД (БДЖ) и 
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Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НК”ЖИ”) от централния 
бюджет, като средствата са в общ размер на 79.0 млн. лв. и са предоставени на: 

 „Български държавни железници” ЕАД – 39.0 млн. лв. допълнителна субсидия за 
нефинансови предприятия, като средствата са предназначени за компенсиране на 
финансовата тежест от изпълнението на възложените задължителни обществени 
превозни услуги (ЗОУ) с железопътен транспорт от общ икономически интерес. От тях 
35.0 млн. лв., представляват субсидии за покриване на загубите от текущата пътническа 
превозна дейност, формирана от поддържането на редовна тарифа за пътнически 
превози под нивото на разходите за дейността, във връзка с чл.54, ал.1, т.3 от Закона за 
железопътния транспорт – тарифно задължение, а 4.0 млн. лв. са използвани за 
компенсиране на разликата между стойността на безплатните и с намалени цени 
превози на нормативно определените категории пътници и стойността на същите по 
редовна тарифа. 

Предоставените средства са усвоени изцяло, като субсидиите са ползвани за 
покриване на дефицита в приходите, респ. за обслужване на натрупаните текущи 
задължения – към доставчици /за ел.енергия, горива, ремонти и др./, персонал/заплати и 
социални осигуровки/, инфраструктурни такси, както и за погасяване на задължения по 
заемни споразумения с международни финансови институции и др. Допълнително 
предоставените 4.0 млн.лв. са усвоени за компенсиране на издадените превозни 
документи за пътуване на групи пътници ползващи нормативно предвидени 
преференции – ветерани, инвалиди, многодетни майки, учащи се и възрастни граждани. 

В резултат на допълнителните бюджетни кредити, предоставени с ПМС 
№298/2007 г., при пътническите превози, обект на ЗОУ е отчетено намаление на 
загубата за 2007 г., спрямо отчетената през 2006 г. с 35.6 млн. лв.  

 Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НК „ЖИ”) – поради все 
още незадоволителното техническо, технологично и финансово състояние на 
компанията се създават сериозни проблеми за успешното й интегриране към 
Трансевропейската транспортна система и изискванията за безопасност и качество на 
превозните услуги. Понастоящем железопътната мрежа /релсов път, осигурителна и 
телекомуникационна техника, енергийни и други съоръжения/ е силно амортизирана и 
е значително под равнището на европейските стандарти. Оценявайки потребностите от 
допълнителни средства и възможностите на държавния бюджет за НК „ЖИ” са 
предоставени допълнителни бюджетни кредити в размер на 40.0 млн. лв. за изграждане, 
ремонт и експлоатация на железопътната инфраструктура, от които 30.0 млн. лв. като 
субсидия за текуща дейност и 10.0 млн. лв. за капиталови разходи. Средствата са 
използвани основно за покриване на текущи разходи по поддържането и 
експлоатацията на железопътната инфраструктура, в т.ч. за доставки на материали – 
16.09 млн. лв., за доставка на горива, масла, въглища и брикети – 5.9 млн. лв., за 
извършени услуги за възстановяване на стрелкови части, за ремонт и ревизия на хопер 
дозатори и други вагони – 5.3 млн. лв., за доставка на резервни части и възли за ремонт 
по специализирани машини за ремонт на железния път и съоръжения – 1.4 млн. лв. и 
други – 1.4 млн.лв. Общо усвоените средства възлизат на 30.0 млн. лв. 

Изключително краткия срок за ползване на предоставените за 2007 г. 
допълнителни средства на НК „ЖИ”, в размер на 40.0 млн. лв., както и специфичния 
характер на дейностите за които са предназначени не позволиха своевременното 
усвояване на същите в пълен размер, при което разликата от 10.0 млн. лв.- капиталови 
трансфери останаха за усвояване през 2008 г. С разпоредбата на чл.44 на ПМС №15 от 
01.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2008 г. е създадена нормативна 
възможност за тяхното усвояване през текущата година. 

 



 86
 

 

3.3 Изпълнение на разходите19 по функции по консолидираната фискална 
програма за 2007 г. 

 
 

Прегледът на разходите по консолидираната фискална програма за 2007 г. по 
функционален признак представя политиките в отделните области на публичните 
услуги. Някой от тях са изцяло отговорност на държавата /централното правителство/ 
(например функция „Отбрана и сигурност”), докато за други отговорностите са и на 
общините или социално-осигурителните фондове. 
  
 
 

Структура на разходите  по функции по консолидирания държавен бюджет за 
2007 г.

VІ. ЖИЛИЩНО 
СТРОИТЕЛСТВО, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
КОМУНАЛНО 

СТОПАНСТВО И 
ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА
6,2%

V. СОЦИАЛНО 
ОСИГУРЯВАНЕ, 

ПОДПОМАГАНЕ И 
ГРИЖИ 
31,6%

IV. 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

11,0%

IХ. РАЗХОДИ 
НЕКЛАСИФИЦИРАНИ 
В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

2,9%
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, 

КУЛТУРА, 
РЕЛИГИОЗНИ 
ДЕЙНОСТИ

2,2%

VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ 
ДЕЙНОСТИ   И 

УСЛУГИ
12,4%

III. ОБРАЗОВАНИЕ
10,1%

II. ОТБРАНА И 
СИГУРНОСТ

14,0%

I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ 
СЛУЖБИ

9,3%

 
 

В този раздел на доклада е направен преглед на отчетените разходи за 2007 г. по 
функции: 

 

3.3.1. Общи държавни служби 
 

Функция „Общи държавни служби” отразява финансирането на публичната 
администрация – централна и местна. Общата сума на разходите по тази функция на 
консолидирана основа е 2 003.3 млн. лв., или 3.5% от БВП. 

 
 

(млн. лв.) 

                                                 
19 В разходите по функции не е включена Вноската на република България за общия бюджет на ЕС 
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ОТЧЕТ 2007 г. КФП РБ ВУЗ БАН Общини ИБСФ НФ 

I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 2 003,3 1 338,7 5,4 98,4 435,0 33,4 92,3
А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И 
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ 1 540,8 981,9   435,0 33,4 90,4
    Текущи нелихвени разходи 1 130,2 671,1   402,1 4,1 53,0
    Капиталови разходи 410,6 310,8   32,9 29,4 37,4
Б. ОБЩИ СЛУЖБИ 306,8 304,9      1,9
    Текущи нелихвени разходи 38,3 37,1      1,2
    Капиталови разходи 268,6 267,9      0,7

в т.ч. прираст на държавния резерв 198,5 198,5       
В. НАУКА 155,6 51,8 5,4 98,4     
    Текущи нелихвени разходи 143,7 49,4 1,6 92,7     
    Капиталови разходи 12,0 2,5 3,8 5,7     

 
Група А: „Изпълнителни и законодателни органи” 

 

В тази група попадат разходите, извършени за финансовото обезпечаване на 
основните функции на Администрацията на президентството, Народното събрание, 
правителството, както и дейностите на централната и местна администрация, 
държавните комисии, изпълнителните агенции, областните и общинските 
администрации, търговските служби в чужбина, посолствата и консулствата в чужбина 
и други новосъздадени администрации.  

Общата сума на разходите на консолидирана основа за тази група е 1 540.8 млн. 
лв., което представлява изпълнение 105.2% спрямо предвидените в разчетите към 
ЗДБРБ за 2007 г. разходи за група „Изпълнителни и законодателни органи”. В 
структурно отношение преобладават текущите разходи по бюджетите на 
министерствата,  ведомствата и общините, което се обуславя от спецификата на 
функцията и групата. Размерът на капиталовите разходи (вкл. прираста на държавния 
резерв) в тази група е 410.6 млн. лв., или 122.8% спрямо разчета.  

Одобрените средства са за реализиране на следните стратегически цели и 
приоритетни политики на Правителството: 
♦ Защита и реализация на националните интереси на Република България чрез 

активно и адекватно участие в международните отношения. 
♦ Ускорена хармонизация на българското законодателство с това на Европейския 

съюз, изграждане на професионална и неутрална държавна администрация, която 
е способна да работи ефективно в рамките на ЕС. 

♦ Функциониране на устойчива система за събиране на публичните вземания в 
Република България. 

♦ Осъществяване на стратегията за усъвършенстване на данъчната система, 
осигуряваща повишаване събираемостта на данъците; 

♦ Провеждане на  държавната митническа политика и координиране на връзките с 
международни организации по проблемите на митата и митническия контрол. 

♦ Провеждане на държавната политика при бедствия и аварии. 
В хода на изпълнението на бюджета, на основание чл. 34, ал.ал. 1 и 2 и чл. 35, 

ал.ал.2 и 5 от Закона за устройството на държавния бюджет на министерствата и 
ведомствата по група Изпълнителни и законодателни органи” са осигурени 
допълнителни средства в размер на 219.0 млн. лв. 

През 2007 г. се създадоха благоприятни външнополитически условия за 
развитието на страната предвид възможностите, предоставяни от пълноправното 
членство на Република България в ЕС и НАТО. Постигнати са добри резултати и в 
укрепването на приятелските отношения със съседните на България държави, 
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задълбочаването на сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион и 
отстояването на българския национален интерес. 

Продължи работата в митническата администрация за подобряване на 
митническия контрол, повишаване на ефективността в борбата с митническите и 
валутни нарушения, контрабандата и незаконния трафик на наркотични вещества и 
прекурсори, като  българската митническа администрация участва активно и в 
програмата на Европейската общност “Митници 2007”.  

Постигнати бяха добри резултати по  изпълнението на  Комуникационната 
стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2007-2009 г. 

Бяха осигурявани средства за плащания по проекти „Доставка на автоматизирани 
системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти”, 
„Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и 
предоставяне на публични услуги”, „Доставка на софтуерни лицензи за антивирусна 
защита на персонални компютри и мрежи” и „Доставка и внедряване на 
информационна система за подобряване на административното обслужване на 
работните процеси в общините”. 

В МП продължи изграждането на Единната информационна система за 
противодействие на престъпността. 

Бяха извършени редица дейности по превенция от възникване на бедствия и 
аварии, в т.ч. проектиране и изграждане на Национална система за спешни повиквания 
с единен европейски номер 112; създаване на областни комуникационно-
информационни центрове; осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни дейности; подмяна и модернизиране на техническото оборудване на 
спасителните екипи на ГД „Национална служба „Гражданска защита” и др. 

Реализирани бяха дейности, свързани със създаването на благоприятни условия за 
устойчиво балансирано регионално развитие и дейности за създаването на условия за 
ефективен инвестиционен процес в сферата на благоустрояването. За Природен парк 
„Персина” са изградени посетителски център и административна сграда на дирекцията.  

С оглед изпълнението  на Европейските директиви през 2007 г. се наблюдава 
ускоряване на  кадровото обезпечаване в  сектор „Околна среда”. 

През 2007 г. бяха изпълнени дейности по изграждане на Националната мрежа на 
държавната администрация /НАМДА/. 
С разчетите към ЗДБРБ за 2007 година за група “Изпълнителни и законодателни 
органи” за общинските бюджети са предвидени общо средства в размер на 339.8 млн. 
лв. Отчетените разходи за годината са в размер на 435.0 млн. лв., което превишава с 
95.2 млн. лв. разчетите към ЗДБРБ за 2007 г.  

През изминалата година, усилията бяха насочени към повишаване ефективността 
на общинските администрации и осигуряване на финансирането, както на делегираните 
от държавата дейности, така и на местните дейности. 

Разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала, 
които са делегирана от държавата дейност, са в размер на 192.5 млн. лв. по закон, а 
изпълнението е 198.8 млн. лв., в т.ч. разходи за заплати 135.0 млн. лв., което е с1.7 млн. 
лв. по-малко от разчетеното за годината 
В тази група освен издръжката на общинската администрация, която е най-
значителното разходно перо, се включват и заплатите на председателите на 
общинските съвети, възнагражденията на общинските съветници и помощите, 
предоставяни по решение на общинския съвет. 

Разходите по бюджета на Националния фонд са в размер на 90.4 млн. лв. и 
представляват разходи във връзка с укрепване на административния капацитет на 
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изпълнителните и законодателни органи и разходи за укрепване на административния 
капацитет на структури на държавната администрация. 

 
Група Б: „Общи служби” 

            

Със разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. за група “Общи служби“ на консолидирано 
ниво са планирани 133.5 млн. лв., а отчетените разходи за групата са 306.8 млн. лв. 
(229.8% спрямо годишния разчет). С най-голям относителен дял в разходите за група 
„Общи служби” са разходите по системите на министерствата и ведомства – отчетените 
разходи за годината са в размер на 304.9 млн. лв., като е налице превишение на годишните 
разчети за групата със 129.5%. Това за годината се дължи на извършените  корекции по 
бюджетите на редица министерства и ведомства. Най-голямо е увеличението на разходите 
на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” във връзка със 
специфичната й дейност и одобрените допълнителни бюджетни кредити в размер на 174.4 
млн. лв. с ПМС№298/2007 г. Средствата за попълване на държавния резерв за 2007 г. са в 
размер  на 198.5 млн. лв., което представлява 239.1% спрямо закона. Средствата са 
използвани основно за попълване на държавния резерв в изпълнение на задълженията на 
страната по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти и глава 
„Енергетика” от договора за присъединяване на Република България към ЕС. С 
изразходваните средства са изпълнени основните приоритети и програми в групата. С тези 
разходи бяха обезпечени дейностите на НСИ, Държавната агенция за българите в чужбина, 
Държавната агенция за бежанците, Изпълнителната агенция за икономически анализи и 
прогнози, Централен регистър за особените залози, Агенцията за чуждестранна помощ, 
Националния институт по арбитраж и помирение, Център на промишлеността на 
Република България в Москва, Българската агенция за инвестиции, Гражданска 
регистрация и административно обслужване /ГРАО/, Националния център” Европейски 
младежки програми и инициативи”, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” и  др. 
дейности.  Изпълнени са основните политики и програми за 2007г., в това число и 
Националната програма за статистически изследвания за 2007г. на НСИ. 

 
Група В: „Наука” 
 

Група „Наука” включва разходите за финансиране на науката и научните 
изследвания. С финансирането на тези дейности държавата има за цел развитието на 
българската наука, в съответствие с националните интереси и общочовешките 
ценности. 

Общата сума на изразходваните средства по тази група за 2007 г. е 155.6 млн. лв., 
което представлява нарастване с 5.5% спрямо предходната година. Със ЗДБРБ за 
2007 г. по група „Наука” за министерства и ведомства са предвидени средства в размер 
на 64.6 млн. лв., като отчетените разходи в групата за годината възлизат на 51.8  
млн. лв. Разликата се дължи основно на предоставените трансфери от фонд „Научни 
изследвания” (към МОН) за държавните висши училища и научноизследователски 
институти в системата на БАН по проекти за научни изследвания. 

С отчетените средства са финансирани научни изследвания, разработки, проекти, 
информационно обслужване, приложни и спомагателни дейности, извършвани от: 
Национален център за аграрни науки и Национална служба за съвети в земеделието към 
Министерството на земеделието и продоволствието в областта на земеделието, 
животновъдството и хранително-вкусовата промишленост; Национален център за 
изучаване на общественото мнение и нагласи към Народното събрание в областта на 
изследване на общественото мнение и нагласи за събитията и процесите с национална 
важност; Национален център по здравна информация и Национален център по 
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обществено здравеопазване към МЗ в областта на медицината и здравеопазването; 
Национален институт за изследване на виното и спиртните напитки към МИЕ в 
областта на винарството и лозарството. 

Бяха осигурени средства за конкурсно-проектно финансиране на научните 
изследвания, като предоставените трансфери от фонд „Научни изследвания” за научни 
организации по проекти за научни изследвания за 2007 г. са в размер на 13.5 млн. лв. 

В рамките на средствата за групата бяха осигурени и средства за професионална 
квалификация и компетентност на дипломатическите служби (Дипломатически 
институт към МВнР). 

Основна част от извършените разходи през 2007 г. по бюджета на БАН са 
свързани с осигуряването на дейността на 87-те поделения в системата на БАН, от 
които 52 научни института. Разходите за групата по бюджета на БАН са в размер на 
98.4 млн. лв. Наблюдава се увеличение на отчетените разходи на БАН спрямо 2006 г. с 
6.5%, което се дължи преди всичко на увеличения размер на утвърдената със ЗДБРБ за 
2007 г. субсидия, разрешените разходи за сметка на преходни остатъци и получените 
трансфери от фонд „Научни изследвания” към МОН. С ПМС № 298/2007 г. бяха 
одобрени допълнителни 10.0 млн. лв. за капиталови разходи по бюджета на БАН. 
Средствата са отпуснати целево за извършване на ремонт и строителство и 
модернизация на материално-техническата база на БАН. От тях до края на 2007 г. са 
изразходвани 0.4 млн. лв., тъй като основна част от разходите са свързани с ремонт и 
закупуване  на оборудване, които предполагат процедури по обществени поръчки. 

3.3.2. Отбрана и сигурност 
 

Разходите по функция „Отбрана и сигурност” по консолидираната фискална 
програма за 2007 г. са предназначени за обезпечаване на дейностите по осигуряването 
на националната сигурност и отбрана, опазването на обществения и правовия ред, 
поддържането на отбранителния потенциал на страната и за издръжка на съдебната 
власт и администрацията на затворите. Отчетените разходи за 2007 г. за отбрана и 
сигурност са в размер на 3 021.8 млн. лв., което представлява 5.3% от БВП. 

 
(млн. лв.) 

ОТЧЕТ 2007 г. КФП РБ 
Соц. 

осигуря
ване 

ВСС ВУЗ БАН БНР Общи
ни ИБСФ НФ 

II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 3 021,8 2 567,3 2,4 335,1 0,1 0,3 0,0 87,3 0,0 29,2
А. ОТБРАНА  1 285,6 1 278,4 0,0  0,0     7,2 0,0 0,0
    Текущи нелихвени разходи 878,3 871,2   0,0     7,2   
    Капиталови разходи 407,3 407,3   0,0     0,0   
Б. ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И 
СИГУРНОСТ 1 109,8 1 066,3        16,5 0,0 27,1
    Текущи нелихвени разходи 1 000,7 979,8        16,2  4,6
    Капиталови разходи 109,1 86,4        0,2  22,4
В. СЪДЕБНА ВЛАСТ 447,0 109,8  335,1        2,2
    Текущи нелихвени разходи 371,2 34,3  335,1        1,9
    Капиталови разходи 75,9 75,5  0,0        0,3
Г. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЗАТВОРИТЕ 94,2 94,2           
    Текущи нелихвени разходи 91,3 91,3           
    Капиталови разходи 2,9 2,9           
Д. ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА, 
УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ КРИЗИ, 
СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 85,2 18,6 2,4  0,1 0,3 0,0 63,7 0,0 0,0
    Текущи нелихвени разходи 15,0 3,9 0,0   0,2 0,0 10,9   
    Капиталови разходи 3,3 0,8 2,4   0,0   0,0   
    Предотвратяване и ликвидиране на  
последиците от бедствия и аварии 67,0 13,9   0,1 0,1   52,8   
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Група А: „Отбрана” 
 
 

Разходите по консолидираната фискална програма за тази група през 2007 г. са     
1 285.6 млн. лв. Със ЗДБРБ за 2007 г. за министерства и ведомства по група 
“Отбрана” бяха одобрени разходи в размер на 954.3 млн. лв., а изразходваните средства 
за годината възлизат на 1 278.4 млн. лв. Най-голям относителен дял имат разходите, 
отчетени по бюджета на Министерството на отбраната (МО) –  1 255.7 млн. лв. В 
рамките на тези средства през 2007 г. са изразходвани 397.6 млн. лв. за изпълнение на 
инвестиционната програма на МО. 

За финансово осигуряване на дейностите по участието на Република България в 
НАТО през 2007 г. са отчетени разходи в размер на 73.9 млн. лв., от които най-голям 
дял имат разходите, отчетени по бюджета на МО – 69.5 млн. лв., следван от разходите 
по бюджетите на МВР – 2.3 млн. лв. и МВнР–1.2 млн. лв.  Средствата за дейностите на 
министерствата и ведомствата бяха насочени към изпълнението на поетите 
ангажименти, произтичащи от членството ни в НАТО, както и за участието ни в 
органите и дейностите на Организацията на Северноатлантическия договор.  

През 2007 г. бяха предприети първите мерки за преодаляване на националните 
ограничения при използване на формированията на БА във военни операции и мисии 
извън територията на страната, включително окомплектоване на контингентите с 
необходимата техника и оборудване. Освен предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. 
средства, в размер на 90.0 млн. лв., за участие на Българската армия в задгранични 
мисии, в изпълнение на Решение № 376 на МСт от 01.06.2007 г., за разширяване 
участието в операцията на Международните сили в Афганистан и за изпълнение на 
дейностие, свързани с отпадане на националните ограничения, бяха предоставени 
допълнително 14.0 млн. лв. по бюджета на МО за 2007 г. По този начин за участието на 
Българската армия в задгранични мисии са изразходвани 104.0 млн. лв., от които 56.1 
млн. лв. капиталови разходи за доставка на специализирано оборудване, въоръжение и 
техника в зависимост от спецификата на мисията.  

Разходите за отбрана на консолидирана основа, които включват разходите 
отчетени по бюджетите на МО и на ДВВУ (1 414.8 млн. лв.) и тези, отчетени в група 
“Отбрана” по бюджетите на други министерства, ведомства и общини (29,9 млн. лв.) 
възлизат на 1 444.7 млн. лв. или 2.6% от БВП. В рамките на тези средства бяха 
обезпечени дейностите, свързани с развитието на отбранителните способности на 
страната. Целта е да се изгради среда на сигурност, способстваща за осъществяване на 
националните ни интереси, в контекста на членството на България в Европейския съюз 
и НАТО. За постигане на целите на отбранителната политика, усилията бяха 
съсредоточени към реализирането на следните приоритети: 

♦ Реализиране политиката на страната в областта на отбраната и сигурността в 
контекста на членството в НАТО и Европейския съюз и запазване на позициите на 
страна, генерираща сигурност в регионален, европейски и световен мащаб. 
♦ Трансформация на въоръжените сили, насочена към повишаване на ефективността 
на управлението на отбраната. 
♦ Комплектоване, подготовка и сертифициране на подразделенията от БА, 
декларирани по приетите Цели на въоръжените сили (ЦВС) – 2006 г. за участие в 
пълния спектър от операции на НАТО и по Европейската стратегия за сигурност. 
♦ Реализиране на проектите за модернизация, свързани с изпълнението на приетите 
ЦВС – 2006 г., при спазване параметрите на подписаните договори и в рамките на 
одобрените разходи за отбрана. 
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В изпълнение на решение на Народното събрание до края на 2007 г. за първи път в 
историята на Българската армия беше реализирана пълната й професионализация, 
която беше насочена пряко към повишаване на ефективното използване на 
въоръжените сили и изграждане на необходимите оперативни способности.   

Изразходваните средства по общинските бюджети за групата са в размер на 7.2 
млн. лв., основна част от тези средства са за делегирани от държавата дейности. Чрез 
общинските бюджети се осигурява финансирането на разходите за отбранително-
мобилизационни дейности, пътните разходи и медицински прегледи за донаборниците. 

 
Група Б: „Полиция, вътрешен ред и сигурност” 
 
Разходите за група „Полиция, вътрешен ред и сигурност” по КФП са в размер на 

1 109.8 млн. лв., което представлява 100.4% спрямо годишните разчети. Със ЗДБРБ за  
2007 г. по бюджетите на министерства и ведомства са утвърдени 993.2 млн. лв., в  т.ч. 
на Министерството на вътрешните работи – 953,9 млн. лв., на Националната служба за 
охрана (НСО) – 21.1 млн. лв. и на Националната разузнавателна служба (НРС) – 18.2 
млн. лв. В рамките на отчетените за годината средства е реализирано изпълнението на 
националните приоритети в областта на сигурността и вътрешния ред на страната – 
защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и противодействие на 
престъпността, борба с корупцията, охрана и контрол на държавната граница, 
осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-
спасителна дейност, ограничаване и пресичане действията на организираните 
престъпни групировки, недопускане на терористични действия на територията на 
страната. В рамките на предоставените им средства за годината НСО и НРС са 
реализирали своите задачи, свързани с изпълнението на техните специфични функции. 

Разходите по общинските бюджети са в размер на 16.5 млн. лв. Чрез тях се 
осигурява финансирането на разходите за издръжка на комисиите за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, приемните на 
районните инспектори, детските педагогически стаи към общините и доброволните 
формирования за подпомагане органите на НС „Пожарна и аварийна безопасност”.  

Във функция „Отбрана и сигурност ” през 2007 г.  по общинските бюджети са 
отчетени средства за други възнаграждения на персонала с 2.5 млн. лв. по-малко 
спрямо годишния разчет. Средствата са от незаети бройки за обществени възпитатели 
към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните. Средствата за заплати са по-малко с 0.2 млн. лв., спрямо закона, което 
е във връзка с незаетата щатна численост поради минималното заплащане на заетите по 
ПМС № 351/1987 г. и в Областните съвети по наркотични вещества. 

По бюджета на Националния фонд в групата са разходвани 27.1 млн. лв., които са 
предназначени за укрепване на административния капацитет на структури от системата 
на вътрешния ред и сигурността.  

 

Група В: „Съдебна власт” 
 

Средствата в тази група са предназначени за определени дейности по бюджета на 
Министерството на правосъдието (МП), както и за осигуряване на дейността на 
органите на съдебната власт. Със ЗДБРБ за 2007 г. в тази група са включени разходи в 
размер на 396.9 млн. лв., от които 313.0 млн. лв. по бюджета на съдебната власт, 1.0 
млн. лв. по централен бюджет и 82.9 млн. лв. по бюджета на Министерството на 
правосъдието (за издръжката на Главна дирекция „Охрана”, Агенцията по вписванията 
и Националното бюро за правна помощ, второстепенни разпоредители с бюджетни 
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кредити към министъра на правосъдието). В бюджета на Министерството на 
правосъдието са включени и средства за капиталови разходи за нуждите на органите на 
съдебната власт в изпълнение на направената през 2006 г. промяна в Конституцията на 
Република България. 

Одобрените средства по бюджета на съдебната власт са предвидени за 
осигуряване на необходимите ресурси на органите на съдебната власт за изпълнение на 
заложените приоритети в Стратегията за реформа на българската съдебна система и 
Програмата за нейното изпълнение. Финансирането на дейностите при изпълнението на 
бюджета приоритетно са свързани с укрепване на право-прилагащия капацитет; 
квалификацията на магистратите и съдебните служители, във връзка с промените в 
законодателството, въвеждане и прилагане на европейските стандарти в 
правораздаването; подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдебната 
система; разкриването на Административни съдилища. С отпуснатите средства по 
бюджета на съдебната власт са положени усилия за изграждане на добре 
функционираща съдебна система; осигуряване на устойчивост на промените, в резултат 
от провеждане на реформата в съдебната система; осъществяване на програма за 
модернизация на цялата съдебна власт. 

Общият размер на отчетените разходи по група „Съдебна власт” за 2007г. е 447.0 
млн. лв., от тях 335.1 млн. лв. по бюджета на съдебната власт и 109.8 млн. лв. по 
бюджета на МП и 2.2 млн. лв. по бюджета на НФ (предназначени за укрепване на 
административния капацитет на структури от системата съдебната власт). 

 
 

Група Г: „Администрация на затворите” 
 
В тази група са включени разходите за финансово осигуряване на основните 

дейности и задачи, възложени със Закона за изпълнение на наказанията на Главна 
дирекция “Изпълнение на наказанията” към МП, както и средства за развитие на 
пробационната дейност в изпълнение на Наказателния кодекс. Утвърдените средства за 
годината са в размер на 82.9 млн. лв. и са предназначени за реализиране на следните 
дейности: приоритетно за подобряване на материалните условия на местата за лишаване 
от свобода; храна, горива и медикаменти за лишените от свобода в затворите и 
задържаните в следствените арести; осъществяване на дейност по ръководство и контрол 
на местата за лишаване от свобода и контролиране режима в тях; развитие на мярката 
пробация. 

Общият размер на отчетените разходи по група “Администрация на затворите“ за 
2007г. е 94.2 млн. лв., в т.ч.: за текущи разходи – 91.3 млн. лв. В средствата за издръжка 
приоритетно значение имат разходите за храна, горива, и медикаменти за лишените от 
свобода в затворите и задържаните в следствените арести. Спрямо ЗДБРБ за 2007г., с 
ПМС №20 от 2007г. е извършено преразпределение по бюджета на Министерството на 
правосъдието, като със същото са осигурени допълнителни средства в размер на 9.4 млн. 
лв. за издръжката в местата за лишаване от свобода. 

 
Група Д: „Гражданска защита, управление и дейности при кризи, стихийни 

бедствия и аварии” 
 

С извършените разходи за група „Гражданска защита, управление и дейности при 
кризи, стихийни бедствия и аварии” през 2007 г. е осигурено финансовото обезпечаване 
на дейностите по управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка. 
Разходите през годината са за следните основни направления: 
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♦ Неотложната дейност по защита на населението и националното стопанство -
незабавна защита на населението и на националното стопанство при кризисни 
ситуации, причинени от природните бедствия и от техногенните фактори; 

♦ Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности;  
♦ Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от кризи, бедствия и 

аварии по критерии, утвърдени от Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет; 

♦ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии, съгласно решения на 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС; 

♦ Международни програми и споразумения, участие в национални и международни 
учения и тренировка. 

 

В групата, най-голям дял заемат средствата за преодоляване на последиците от 
бедствия и аварии, разчетени със ЗДБРБ за 2007 г. в размер на 70.0 млн. лв. От тези 
средства през годината бяха предоставени 66.98 млн. лв. – 52.8 млн. лв. по бюджетите 
на общините, 13.9 млн. лв. по бюджетите на министерствата и ведомствата и 0.2 млн. 
лв. за ВУЗ и БАН. Част от тези средства са изразходвани и за превантивна дейност. 

С цел подобряване на действията и създаването на единен център, отговарящ за 
изпълнението на държавната политика в тази област се предприеха и доста 
организационни промени. Основно отговорностите в тази дейност се поеха от 
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии в синхрон с 
Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Сдружението на 
общините и други които са ангажирани за изпълнението на държавната политика в 
областта на превенцията на бедствията, авариите и поддържането на мобилизационната 
готовност. 

За намаляването на последствия от бедствия и аварии е необходимо да се 
предвиждат повече средства за превенция  по бюджетите на министерствата, общините 
и организации които да поемат отговорностите за качествена текуща поддръжка и 
предвиждане на достатъчно средства за капиталови разходи, гарантиращи нормалното 
и сигурно функциониране на обектите и намаляване на рисковете от непредвидени 
поражения.  

В рамките на предоставените през годината средства, бяха реализирани и 
дейностите по осигуряването на готовността на централната и териториалната 
администрация за работа във военно време. Представените  средства по дейността са 
разходвани основно за: 
♦ подържане в готовност за използване на системата за управление; 
♦ поддържане на денонощно дежурство за оповестяване и преминаване от мирно 

във военно положение; 
♦ поддържане на индивидуалните и колективни средства за защита; 
♦ подготовка на ръководния състав за работа във военно време.  

В тази област за подобряване на работата бяха разработени и приети редица 
нормативни документи, които се актуализираха спрямо новите реалности и 
изискванията на ЕС. Заедно с това, през 2007г. са предприети мерки за подобряване 
ефективността на контрола и взаимодействието на всички институции, имащи 
отношение към дейностите, които се отчитат в дейност „Отбранително-
мобилизационна подготовка, поддържане на запасите и мощностите”. 

Разходите по общинските бюджети за групата са в размер на 63.7 млн. лв., като 
от тях 52.8 млн. лв. са изразходвани за предотвратяване и ликвидиране на последиците 
от бедствия и аварии  и 10.9 млн. лв. са текущите разходи.  

Отчетът на общините за делегираните от държавата дейности във функция 
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„Отбрана и сигурност” е 87.3 млн. лв., (при одобрени със закона 32.9 млн. лв.). 
Увеличението на разходите с 54.4 млн. лв., спрямо закона са във връзка с 
предоставените средства по решения на Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към МС (МВКВП). Разходваните в повече средства за 
издръжка , за функция „Отбрана и сигурност” в размер на 19.5 млн. лв. са във връзка с 
допълнително предоставените средства от централния бюджет на общините за пътни 
разходи и разходи за медицински прегледи на донаборници и средствата по решения на 
МВКВП. За дофинансиране на функция „Отбрана и сигурност”  за 2007 г. (по 
общинските бюджети) по отчет са разходвани 3.2 млн. лв., като в по-голямата част 
разходите са за отбранително-мобилизационна подготовка и за превантивна дейност за 
намаляване последствията от кризи.  

Изпълнението на разходите по функцията по общинските бюджети - местни 
дейности е в размер на 20.7 млн. лв., или със 7.6 млн. лв. повече спрямо закона. 
Увеличението е свързано с осигуряване и поддържане в готовност средствата за 
оповестяване, за колективна и индивидуална защита на населението в общината и за 
осигуряване и поддържане на необходимата материална база за осъществяване на 
функциите на гражданската защита, за превенция при кризи и други във връзка със 
зачестилите природни бедствия, наводнения и др. 

3.3.3. Образование 
 

Общата сума на изразходваните средства по функция „Образование” за 2007 г. е 
2 179.2 млн. лв., което представлява 3.9% от БВП.  

(млн. лв.) 

ОТЧЕТ 2007 г. КФП РБ ВУЗ Общини ИБСФ 

III. ОБРАЗОВАНИЕ 2 179,2 461,7 495,0 1 218,3 4,3
     Текущи нелихвени разходи 1 913,9 346,7 439,8 1 127,2 0,2
     Капиталови разходи 265,3 114,9 55,2 91,0 4,1

 
Увеличението на разходите спрямо 2006 г. е с 238.0 млн. лв. и  се дължи преди 

всичко на капиталовите разходи по националните програми за развитие на 
образованието. 

По-ниският ръст на текущите разходи (7.6%) спрямо тези през 2006 г. се дължи на 
няколко фактора: 

1. Извършеното в началото на 2007 г. прехвърляне на домовете за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителска грижа (преобразувани в специализирани 
институции за социални услуги), на финансиране чрез общинските бюджети, което 
доведе до намаление на разходите по бюджета на министерството с 20,7 млн. лв. 

2. Намалението на учениците в професионалните училища и най-вече в 13-ти клас. 
3. Оптимизацията на числеността на персонала в резултат на намалението на броя 

на учениците и въвеждането на единни разходни стандарти, които елиминираха 
стимулите за поддържане на по-висока от необходимата численост (голямата част от 
намалението са т. нар. „условни бройки”). 

Средствата за реализиране на национални програми за развитие на образованието 
за 2007 г. бяха планирани в централния бюджет. В изпълнение на § 65 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 
2007 г. бяха извършени компенсирани промени по съответните бюджети, свързани с 
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финансирането на програмите В тази връзка, бяха увеличени разходите по бюджетите 
на МОН, МЗП, МК, ДАМС и ДАИТС. Основната част от средствата бяха насочени за: 
♦ 58.9 млн. лв. по Националната програма и Плана за по-пълно обхващане на децата 

в задължителна училищна възраст (Решение на Народното събрание от 
25.02.2005 г.), от които 30.0 млн. лв. за закупуване на микробуси, 14.5 млн. лв. за 
осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците във II – IV клас и 14.4 
млн. лв. за изпълнение на модула „Закуска и чаша топло мляко”; 

♦ 32.5 млн. лв. по Националната стратегия и Плана за въвеждане на 
информационните и комуникационните технологии в училищата (Решение на НС 
от 01.03.2005 г., актуализирани с Решение на НС от 17.05.2006 г.); 

♦ 15.1 млн. лв. за въвеждане на нов модел на диференцирано заплащане ( в т.ч. по 
бюджетите на общините); 

♦ 16.0 млн. лв. за подобряване на енергийната ефективност в училищата; 
♦ 15.0 млн. лв. за обновяване на спортните площадки и салони на училищата; 
♦ 4.0 млн. лв. за учебно-технически средства на училищата; 
♦ 3.0 млн. лв. за създаване на достъпна архитектурна среда в училищата; 
♦ 2.0 млн. лв. за квалификация на директорите на училищата. 

Допълнителни корекции по функция” Образование” бяха извършени във връзка с 
други целеви средства, планирани в централния бюджет и предоставени в етапа на 
изпълнение по съответните бюджети. Основната част от средствата бяха за следните 
дейности: 
♦ 5.5 млн. лв. по бюджета на МОН за ремонт на студентски общежития;  
♦ 6.6 млн. лв. за допълнително възнаграждение на класните ръководители за 

консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация; 
♦ 1.0 лв. за образователна интеграция на децата и учениците от етнически 

малцинства; 
♦ 0.7 млн. лв. за изпълнение на програма за закрила на деца с изявени дарби;. 
Основните дейности, финансирани с отчетените средства през 2007 г., включват: 
♦ управление, оценка, контрол и лицензиране на дейности в системата на 

образованието-осъществявани от регионални инспекторати по образование, 
Национална агенция за оценяване и акредитация и Национална агенция по 
професионално образование и обучение – 11.7 млн. лв.;  

♦ осигуряване на учебния процес в професионалните училища към МОН, МЗП и 
МК за общо 167 115 ученици – 209.5 млн. лв.; 

♦ осигуряване на учебния процес в общообразователните училища и училищата в 
чужбина към МОН за 3 113 ученици – 5.1 млн. лв.; 

♦ осигуряване на учебно-възпитателния процес в специалните училища – общо 18 
217 ученици – 38.7 млн. лв.; 

♦ стипендии на учениците в средното образование – 8.9 млн. лв.; 
♦ обучение и повишаване на квалификацията на служителите в държавната 

администрация – 1.3 млн. лв.; 
♦ по програми за професионална квалификация и обучение на заети и безработни 

лица към МТСП– 4.2 млн. лв.; 
♦ други дейности по образованието. 

Разходите по общинските бюджети за функцията са 1 218.3 млн. лв. или 115.1% 
спрямо разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. От тях текущите разходи са в размер на 1 127.2 
млн. лв. (в .т.ч. за делегираните от държавата дейности – 961.5 млн. лв.) и капиталовите 
– 91.0 млн. лв.  

За заплати и възнаграждения на персонала са отчетени 572.2 млн. лв., което е с 
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53.2 млн. лв. над планираните с разчетите към закона. За осигурителни вноски от 
работодателите общините са изразходвали 156.2 млн. лв. или с 6.7 млн. лв. над 
планираните. Увеличените разходи за заплати и осигурителни вноски във функция 
“Образование” са в резултат на допълнително предоставените средства през 2007 г. от 
централния бюджет за допълнителното възнаграждение на персонала в системата на 
народната просвета, съгласно §35 от Закона за народната просвета, допълнителното 
трудово възнаграждение на класните ръководители и за прилагането на Националната 
програма „Диференцирано заплащане” на педагогическия персонал.  

Разходите за издръжка на делегираните от държавата дейности по образование са 
191.3 млн. лв., при определени със закона 141.6 млн. лв. Изразходваните в повече 
средства за издръжка в размер на 49.7 млн. лв. са от допълнително преведените 
средства от централния бюджет за заплащане транспортните разходи на учители и 
ученици, средствата по програмите за оптимизиране на училищната мрежа и за 
извънкласните дейности.Текущите разходите за местни дейности са в размер на 139.0 
млн. лв. и в основната си част са разходи за издръжка. (предимно на целодневните 
детски градини, други дейности за децата и по образованието, сезонни и полудневни 
детски градини, столове).  

През 2007 г. общините са дофинансирали с местни приходи в размер на 58.8 млн. 
лв. делегираните от държавата дейности по образование. От тях за дофинансиране на 
текущите разходи са изразходвани 26.8 млн. лв., в т.ч. за заплати и осигурителни 
вноски – 4.1 млн. лв.; за други възнаграждения на персонала – 2.2 млн. лв.; за издръжка 
– 20.5 млн. лв. 

3.3.4. Здравеопазване 
 

С консолидирания бюджет за 2007 г. разчетените разходи за функция 
„Здравеопазване” (вкл. резерва) са 2 216.5 млн. лв., а реално изразходваните средства 
по функцията за годината са в размер на 2 373.3 млн. лв. или 107.1% спрямо годишния 
разчет. Средствата за функция „Здравеопазване” представляват 4.2% от БВП. 
 

(млн. лв.) 

ОТЧЕТ 2007 г. КФП РБ НЗОК Общини 

IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 2 373,3 706,0 1 495,2 170,7
     Текущи нелихвени разходи 2 175,0 530,3 1 494,0 150,6
     Капиталови разходи 198,4 175,7 1,2 20,1

 
Разходите на републиканския бюджет по функция “Здравеопазване” през 2007 г. 

са насочени към финансиране на следните основни приоритети: 
♦ Основни  системи на общественото здравеопазване – центрове за спешна 

медицинска помощ; регионални инспекции за опазване и контрол на общественото 
здраве, центрове за трансфузионна  хематология и др. 

♦ Национални здравни програми по стратегически здравни приоритети и социално 
значими заболявания; 

♦ Осигуряване на животоподдържащи и животоспасяващи лекарства и  медицински  
изделия  по централна доставка; 

♦ Диагностично-консултативна и лечебна дейност в лечебните заведения, в системата 
на МЗ, МТ,  МДААР и МО и МВР. 

♦  Инвестиции  в системата на здравеопазването. 
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С преминаване на финансирането на  основния пакет болнична помощ  от един 
източник /НЗОК/ постепенно намалява дела на разходите за здравеопазване по 
републиканския бюджет за сметка на увеличаване разходите на Националната 
здравноосигурителна каса за болнична  помощ.   

Разходите за болнична помощ чрез бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2007 година по отчет са 101.9 млн. лв. при 129 млн. лв.  за 2006г.  
Основната част от финансирането на болниците за извършени медицински дейности е 
по договор с НЗОК, като  разходваните средства за заплащане на извършена болнична 
дейност през 2007 г. по договор с НЗОК е 867.3 млн. лв. Съотношението между двата 
източника на финансиране на лечебните заведения за болнична помощ през 2006 г. е 
10.5: 89.5. МЗ субсидира лечебните заведения за болнична помощ с държавно и 
общинско участие въз основа на договор, но само за дейности, които са определени 
като държавна отговорност, по критерии и ред, определени от министъра на 
здравеопазването, в съответствие с чл.82 от Закона за здравето. 

Съществен дял от разходите  за здравеопазване по републиканския бюджет чрез 
бюджета на МЗ заемат разходите по централна доставка на лекарства, консумативи, 
диагностикуми, ваксини, материали за хемодиализа, кардиостимулатори, радиоактивни  
изотопи, тестове за СПИН и хепатит  и др., които се осигуряват чрез бюджета на МЗ и 
гарантират ангажимента на държавата по отношение на лечението на онкоболни и 
други, страдащи от тежки хронични  и социално значими заболявания.  По отчет тези 
разходи възлизат на 110.6 млн. лв., от които за скъпоструващи лекарства по Наредба 
34/2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските 
граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване са 
изразходвани  81.5 млн. лв. 

Чрез бюджета на МЗ се финансират основните системи на общественото 
здравеопазване  - спешната помощ, регионалните инспекции за контрол и опазване на 
общественото здраве, центровете по трансфузионна хематология. Чрез бюджета на МЗ 
се извършват и разходите  по национални програми, приети с решения от МС, свързани 
с превенция, профилактика и лечение на значими заболявания, определени като 
национални здравни приоритети. 

 Финансирани са общо 22 национални програми в размер на 9.1 млн. лв. при 4.6 
млн. лв. през 2006 г.  Основната част от тези средства са за лекарства и консумативи, 
свързани с изпълнението на националните програми.   

През 2007 г. се отчита  значително увеличение на дела на  капиталовите разходи в 
системата на здравеопазването, в съответствие с необходимостта от подмяна и 
модернизация на медицинското оборудване, както и ремонт и реконструкция на 
сградния фонд, съобразно съвременните изисквания и стандарти за медицинска 
дейност.  Чрез републиканския бюджет  са усвоени  175  млн. лв.  капиталови разходи, 
което представлява ръст от 180 на сто спрямо 2006г. Значителна част от тези разходи са 
насочени за модернизиране и технологично обновление  на  лечебните заведения за 
болнична помощ, като приоритет са  университетските и областните болници. 

Със средства от проекта БУЛ 4565 – „Реформа в здравния сектор”,  чрез бюджета  
на МЗ през  отчетната  година  са закупени линейки за центровете за спешна помощ на 
стойност 9.2 млн. лв. Ръстът на инвестиционните разходи в сектора е в подкрепа на 
усилията за повишаване  качеството и ефективността на здравните услуги. 

Към 31 декември 2007 г. е налице чувствително редуциране на  просрочените 
задължения на лечебните заведения – търговски дружества, субсидирани чрез бюджета 
на МЗ. По отчет просрочените задължения са  32.2 млн. лв. при 69.2 млн. лв.  в края на 
2006 г.  
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През годината лечебните заведения за болнична помощ към МО, МС, МДААР и 
МТ са  изразходвали   163.5 млн. лв. за своята дейност, като част от тези разходи са  по 
договор с НЗОК за изпълнени клинични пътеки  за  болнична  помощ .  

По отчет общите разходи за здравеопазване  по министерства и ведомства за 
2007 г. са следните: 
♦ Министерство на здравеопазването                           539.7 млн. лв. 
♦ Министерство на държавната администрация и административната реформа  -                               

39.5 млн. лв. 
♦ Министерство на отбраната -                                     109.8 млн. лв. 
♦ Министерство на вътрешните работи -                      3.1 млн. лв. 
♦ Министерство на транспорта -                                    10.9 млн. лв. 
♦ Държавна агенция за младежта и спорта  -                0.2 млн. лв. 

 

По общинските бюджети за функция “Здравеопазване” са извършени разходи в 
размер на 170.7 млн. лв., или 97.8% от предвидените по разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. 
Разчетените в ЗДБРБ за 2007 г. средства за текущи разходи за делегираните от 
държавата дейности в здравеопазването са в размер на 105.9 млн. лв., отчетени са  
107.8 млн. лв., или с 1.9 млн. лв. на разчета към закона. Средствата за заплати за 
делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2007 г. са 38.6 млн. лв., а по отчет са 
по-малко с 1.7 млн. лв., което е резултат от напускането на медицинските сестри 
поради ниското заплащане в сектора. Следва да се има предвид, че считано от 
01.03.2007 г. по предложение на Министерството на здравеопазването са отпуснати 
допълнителни средства в размер на 0.1 млн. лв. за заплати на 60 бр. здравни медиатори 
в 28 общини. Средствата за издръжка за делегираните от държавата дейности по отчета 
за 2007 г. са в размер на 6.3 млн. лв. при план за 2007 г. – 3.0 млн. лв. Разходваните в 
повече средства в размер на 3.3 млн. лв. са във връзка с преведените допълнителни 
средства за лекарства на ветераните от войните и на военнопострадалите и 
военноинвалидите, за пътни разходи на правоимащи болни и средства за работа на 
органите на медицинската експертиза за работоспособността и на регионалните 
картотеки на медицинските експертизи. 

Субсидиите за болнична помощ на диспансерите за онкологични, 
пневмофтизиатрични, психични и кожно-венерически болести са разчетени по ЗДБРБ 
за 2007 г. в размер на 53.8 млн. лв. по стандарти за един преминал болен през 
различните видове диспансери. Средствата са разпределени, както следва: 

♦ за Диспансери за онкологични заболявания – 28.9 млн. лв.; 
♦ за Диспансери за психични заболявания – 9.5 млн. лв.; 
♦ за Диспансери за пневмо-фтизиатрични заболявания – 11.4 млн. лв.; 
♦ за Диспансери за кожно-венерически заболявания – 4.0 млн. лв. 
♦ Отчетът на средствата за 2007 г. за субсидии за болнична помощ е в размер на 54.7 

млн. лв., повече спрямо ЗДБРБ за 2007 г. с 0.9 млн. лв., в т.ч.: 
♦ за Диспансери за онкологични заболявания – 29.2 млн. лв., увеличение с 0.3 млн. 

лв.; 
♦ за Диспансери за психични заболявания – 9.9 млн. лв., увеличение с 0.4 млн. лв.; 
♦ за Диспансери за пневмо-фтизиатрични заболявания – 11.4 млн. лв.; 
♦ за Диспансери за кожно-венерически заболявания – 4.2 млн. лв., увеличение с 0.2 

млн. лв. 
Средствата за дофинансиране на функцията за общинските бюджети за 2007 г. по 

отчет са 3.0 млн. лв., от които 1.3 млн. лв. за субсидии за болнична помощ на 
диспансерите.  
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Общият размер на извършените разходи за функцията по бюджета на НЗОК е 
1 495.2 млн. лв. за 2007 г. или 96.4% от планираните със ЗБНЗОК за 2007 г., като с най-
голям относителен дял са здравноосигурителните плащания, в размер на 1 461.6 млн. 
лв. Спрямо 2006 г. здравноосигурителните плащания за 2007 г. са се увеличили със 
172.2 млн. лв.  

Структурата на здравноосигурителните плащания по отделни направления за 
2007 г. е следната: 

- първична извънболнична медицинска помощ – 113.9 млн. лв.; 
- специализирана  извънболнична медицинска помощ     – 123.8 млн. лв.; 
- дентална  помощ – 69.3 млн. лв.; 
- медико-диагностична  дейност – 51.2 млн. лв.; 
- лекарства за домашно лечение – 282.1 млн. лв.; 
- болнична помощ – 821.0 млн. лв.; 
- други здравноосигурителни плащания   - 0.3 млн. лв. 
Предвидените със Закона за изменение и допълнение на бюджета на НЗОК 

(ЗИДБНЗОК) за 2007 г. 1 395.8 млн. лв. за здравноосигурителни плащания са увеличени 
със средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи  в размер на 118.6 млн. 
лв., както и с направените икономии от разходите за  издръжка и капиталови разходи. 
Най-голям е относителният дял на разходите за болнична помощ – 56.2%  от общо 
усвоените през отчетната година  разходи за здравноосигурителни плащания. В тази 
сума се включват и 45.1 млн. лв. плащания за болнична помощ в лечебните заведения 
по чл.5 от Закона за лечебните заведения, отчетени като трансфер.  Ръстът на разходите 
за болнична помощ е с 35.5%  спрямо равнището на тези разходи през 2006 г. или с 
225.6 млн. лв. в номинално изражение. 

3.3.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи 
 

Разходите в тази функция за 2007 г. са в размер на 6 803.3 млн. лв., или 12.0% от 
БВП. Тук са включени разходите за пенсии, социални помощи и обезщетения и 
разходите за издръжка на службите за социалното осигуряване. 

 

(млн. лв.) 

ОТЧЕТ 2007 г. КФП РБ Соц. 
осигуряване ВУЗ БАН Общини ИБСФ НФ 

V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, 
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 6 803,3 907,9 5 560,5 10,4 0,0 291,9 0,6 32,0
А. ПЕНСИИ 4 713,8  4 713,8        
   Текущи нелихвени разходи 4 713,8  4 713,8        
    Капиталови разходи           
Б. СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 1 421,5 630,3 781,6 9,5       
    Текущи нелихвени разходи 1 421,5 630,3 781,6 9,5       
    Капиталови разходи           
В. ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ 
ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, 
ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА 668,0 277,6 65,1 0,8 0,0 291,9 0,6 32,0
    Текущи нелихвени разходи 596,8 239,7 57,2 0,8 0,0 280,0 0,1 18,9
    Капиталови разходи 71,2 37,8 7,9 0,0 0,0 11,9 0,5 13,1

 

Група А: „Пенсии” 
 

В тази група се включват пенсиите, изплащани от бюджета на Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) и пенсиите, изплащани от Учителския пенсионен фонд 
(УПФ), както и дължимите за изплащането на пенсиите пощенски такси. 
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♦ Пенсии по бюджета на Държавното обществено осигуряване 
За изплащане на пенсиите по бюджета на ДОО 2007 г. са разходвани 4 707.5 млн. 

лв.(в т.ч. 32.1 млн. лв. за пощенски такси и ДДС, във връзка с изплащането на 
пенсиите)  

Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение на отчетените 
разходи за пенсии с 473,8 млн. лв., дължащо се основно на двукратното индексиране на 
пенсиите – от 1 юли с 10% (вместо с планираното по бюджета 8.5%) и от 1 октомври 
2007 г. – с още 10%.  

Превишението на планираните разходи за пенсии се дължи на изплащането на 
допълнителна сума към пенсията на всеки пенсионер за месец декември 2007 г. в 
размер на 100 лв. на основание ПМС No 282 от 2007 г.  
♦ Пенсии по бюджета на Учителския пенсионен фонд 

Разходите за изплатени пенсии през 2007г. от УПФ са в размер на 6.2 млн. лв., в 
т.ч. 0.035 млн. лв. са изразходвани  за пощенски такси и ДДС за изплащане на 
пенсиите. 

Националния осигурителен институт като администриращ УПФ провежда 
следната основна политика : осигуряване на предсрочно пенсиониране на 
педагогическия персонал от предучилищното, началното, основното и средното 
образование. Извършено е осъвременяване на пенсиите с 10% от 1 юли и с още 10% от 
1 октомври 2007г. Към пенсиите за м. декември е изплатена еднократна допълнителна 
сума на основание ПМС No 282 от 2007 г. 

 

Група Б: „Социални помощи и обезщетения” 
 

В тази група разходи се включват помощите и плащанията към гражданите на 
основание: Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с 
увреждания, Кодекса за социално осигуряване, Закона за семейни помощи за деца, 
Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България. Основно те се разпределят в бюджетите на МТСП, МО, 
МВР и МС. Общата сума на разходите по тази група на консолидирано равнище 
възлиза на 1 421.5 млн. лв. Разходите по републиканския бюджет са в размер на 630.3 
млн. лв., както следва: 

 По бюджета на МТСП за 2007 г. са изразходвани 577.3 млн. лв. Отчетените 
разходи са както следва: 

♦ Изплатени помощи по Закона за семейните помощи за деца – 243.4 млн. лв.; 
♦ Изплатени помощи по Закона за социално подпомагане – 74.0 млн. лв. 
♦ Целеви помощи за отопление по Наредба № 5 от 30.05.2003 г. – 76.5 млн.  лв.; 
♦ Изплатени помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания – 140.5 млн. 

лв., от които: за месечни добавки за социална интеграция – 106.6 млн. лв.; за 
месечни добавки за деца с трайни увреждания до 18 г. и до завършване на 
средно образование, но не повече от 20 годишна възраст – 33.8 млн. лв.;  

♦ Реализиране на програми и мерки по Закона за закрила на детето в размер на 4.6 
млн. лв. 

♦ Здравноосигурителни вноски на лицата по чл.40, ал.2, т.т.1.4 и 8 – 10.4 млн. лв. 
♦ В другите министерства и ведомства са отчетени общо 53.3 млн. лв., в т.ч. 
- за здравни осигуровки на лицата осигурени за сметка на държавния бюджет: по 
бюджета на Министерския съвет – за бежанците в Република България (0.035 млн. 
лв.); по бюджета на Министерството на правосъдието – за лишените от свобода (0.9 
млн. лв.); по бюджетите на МВР и МО – за военнослужещите на наборна военна 
служба /съответно 0.05 млн. лв. и 0.4 млн. лв./. 
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- за обезщетения по чл.237 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България и чл.252 от Закона за Министерството на вътрешните работи: по бюджета 
на Министерството на отбраната – 19.1 млн. лв.; по бюджета на МВР–17.6 млн. лв.; 
по бюджета на НСО – 0.5 млн. лв. и по бюджета на НРС–0.2 млн. лв. 
В изпълнение на Решение на Народното събрание за приемане на Национална 

програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, по 
бюджета на МТСП за 2007г. са предоставени средства в размер на 15.4 млн. лв., които 
се отчитат, като предоставени трансфери по бюджета на Министерството на науката и 
образованието, Министерството на културата и общините.  

С изразходваните средства в тази група за годината са постигнати следните цели: 
♦ Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски 

доходи; 
♦ Деинституционализация и децентрализация на социалните услуги; 
♦ Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни 

грижи в семейна среда; 
♦ Интеграция на хора с увреждания; 
♦ Ресоциализация на други уязвими групи от населението; 
♦ Здравно осигуряване на лицата по чл.40, ал.2 от ЗЗО.   

Отчетените разходи за социални помощи и обезщетения по бюджета на ДОО са в 
размер на 781.6 млн. лв., като от тях за  обезщетения и помощи при безработица са 
изразходвани 86.3 млн. лв. (с 2.8 млн. лв. по-малко от отчетените през 2006 г.), а за 
здравноосигурителни вноски за пенсионери, безработни лица, социално слаби и деца до 
18-годишна възраст – 273.1 млн. лв. Средствата включват и обезщетения при 
бременност и раждане (95.3 млн. лв.), обезщетения за отглеждане на малко дете (114.8 
млн. лв.), обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване (159.6 
млн. лв.) и други. Обезщетения при бременност и раждане са с 36.5 млн. лв. повече 
спрямо 2006 г., дължащо се основно на увеличения срок през който се получава това 
обезщетение – от 135 на 315 дни, от 1 януари 2007 г. При обезщетенията за временна 
неработоспособност поради общо заболяване се наблюдава намаление от 21.1 млн. лв. 
спрямо отчетените за 2006 г. в резултат от въведения нов ред за изплащане на 
обезщетенията  

 

 Група В: „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, 
подпомагане и заетостта” 
 

Общият размер на усвоените средства на консолидирана база по тази група за 
2007 г. е 668.0 млн. лв., като основните системи по които са извършени разходите са 
републиканския бюджет и бюджетите на общините. 

Размерът на разходите по републиканския бюджет е 277.6 млн. лв. От тях по 
бюджетите на министерствата и ведомствата са отчетени 252.9 млн. лв. и по 
централния бюджет 24.7 млн. лв. Планираните разходи със ЗДБРБ за 2007 г. за 
министерства и ведомства за групата възлизат на 307.7 млн. лв. Основната част от 
разчетените разходи са по бюджета на МТСП (301.6 млн. лв.) и са за активните мерки 
на пазара на труда, с които се осигурява запазването и развитието на политиката по 
намаляване на безработицата, съхраняване и подържане на работната сила. От тази 
група разходи се финансира и дейността на агенциите второстепенни разпоредители 
към министъра на труда и социалната политика, които са ангажирани с изпълнението 
на социалната политика като: Агенцията по заетостта, Агенцията за социално 
подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и др., както и разходи за 
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издръжка на дейността на Дома на ветераните на културата и изкуствата към 
Министерство на културата.  

В тази функционална група са предвидени разходите за усвояване на заемите от 
Световната банка за реализирането на проект “Реформа за повишаване 
благосъстоянието на децата” и проект “Социални инвестиции и насърчаване на 
заетостта”. 

По бюджета на МТСП за 2007 г. са отчетени разходи за финансиране на проекти 
за заетост и интеграция на хора с увреждания в размер на 3.5 млн. лв. За 2007г. по 
бюджета на МТСП са усвоени и средства за активни мерки на пазара на труда общо в 
размер на 203.9 млн. лв., от които 124.0 млн. лв. като разходи и 79.9 млн. лв. като 
трансфери към министерствата и общините. 

По бюджетите на общините със ЗДБРБ за 2007 г. в тази група са предвидени 
средства в размер на 121.4 млн. лв. Изпълнението е 291.9 млн. лв. Преизпълнение 
спрямо разчета се отчита основно за делегираните от държавата дейности и се дължи 
на: предоставени трансфери от МТСП на общините (71.7 млн. лв.) за изплащане на 
възнагражденията и осигурителните плащания на работещите по програмите за 
временна заетост;  компенсирани промени между бюджети на общини и финансиране 
на разкрити нови форми на социално подпомагане със средства от централния бюджет - 
1.3 млн. лв.; разходи във връзка с преминалите Домовете за деца, лишени от родителска 
грижа от обслужващи звена в системата на народната просвета в специализирани 
институции за предоставяне на социални услуги - 18.6 млн. лв.  

През 2007 г. общините са дофинансирали заведенията за социални услуги със 
средства от местни приходи в размер на 9.0 млн. лв., от които 6.6 млн. лв. за текущи 
разходи и 2.4 млн. лв. за капиталови разходи. През годината се наблюдава увеличение 
на числеността на персонала спрямо закона с 2 202 щатни бройки. Това увеличение на 
щатната численост е в резултата на преминаването на Домовете за деца лишени от 
родителски грижи от обслужващи звена в системата на народната просвета 
образованието и науката в специализирани заведения за предоставяне на социални 
услуги и от разкриването на алтернативни форми за социални услуги по предложение 
на МТСП. Отчетените текущи разходи за местни дейности са в размер на 51.0 млн. лв., 
като в тях преобладават разходите за издръжка на домашния социален патронаж, 
трапезариите, клубовете на пенсионера, инвалида и други социални услуги, 
предоставяни по решение на общинския съвет. 

Разходите на Националния фонд за групата са в размер на 32.0 млн. лв. и са 
свързани основно с управляваните от ИА програми по ФАР в областта на социалното 
подпомагане, трансформирането на пазара на труда, адаптиране на системата на 
заетостта в посока на изпълнение на Европейската стратегия за заетост, програми за 
изграждане на центрове за професионална квалификация, интеграция на 
малцинствените групи и програми за адаптиране и интегриране в обществото на хората 
с увреждания. 

 

3.3.6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда 

 
Основната част от разходите във функцията са насочени към осигуряването на 

разходите по поети ангажименти със заемни споразумения, капиталови разходи и 
средства за текуща издръжка по общинските бюджети. Секторът е един от най-
перспективните за развитие на публично-частно партньорство. 
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(млн. лв.) 

ОТЧЕТ 2007 г. КФП РБ Общини ИБСФ НФ ПУДООС 

VІ. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО 
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 1 339,0 197,2 1 055,1 13,5 65,1 8,1
   А. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО 645,9 127,2 505,8 12,9    
   Текущи нелихвени разходи 149,6 28,8 120,7 0,1    
   Капиталови разходи 496,3 98,3 385,1 12,8    
  Б. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 693,1 70,0 549,3 0,6 65,1 8,1
   Текущи нелихвени разходи 368,3 21,9 333,4 0,0 4,8 8,1
   Капиталови разходи 324,8 48,1 215,8 0,6 60,3 0,0

 
 

Група А: „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство” 
 
Основни цели в областта на жилищното строителство, благоустройството и 

комуналното стопанство са: 
♦ Създаването на благоприятни условия за устойчиво балансирано регионално 

развитие. 
♦ Усъвършенстване управлението и разпореждането с недвижимите имоти – 

държавна собственост на основа на устройствено планиране на територията и 
създаването и поддържането на кадастъра и имотния регистър. 

♦ Създаване на условия за ефективен инвестиционен процес в сферата на 
благоустрояването, доизграждане и поддръжка на водоснабдителните системи. 

♦ Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и 
териториалното развитие. 
По група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство” за 

2007 г. по бюджетите на министерствата и ведомствата средствата са усвоени както 
следва: 

 

По бюджета на МРРБ са отчетени средства в размер на 126.7 млн. лв., за издръжка 
на Изпълнителния орган на Националния компенсационен жилищен фонд са отчетени 
разходи в размер на 0.2 млн. лв. и по бюджета на Министерство на вътрешните работи 
са отчетени 0.2 млн. лв. С отчетените разходи по бюджета на МРРБ са финансирани 
дейности по  изграждането на приоритетни водоснабдителни обекти и управлението на 
ВиК инфраструктурата, изработването и поддържането на кадастрални карти и 
регистри, дейности по регулиране и контрол  върху проектирането и строителството, 
дейности по създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия 
сграден фонд, проекти на пътната инфраструктура. 

От отчетените разходи по бюджета на МРРБ - 16.6 млн. лв. са разходи по 
държавно инвестиционен заем изпълняван в тази група – проект „Кадастър и имотен 
регистър”. По проект „Етноси”, през 2007 г. реално не са извършени разходи, тъй като 
през 2006 г. след извършване на анализ и изготвяне на доклад за изпълнение на 
социалните параметри от първа фаза на проекта, Банката за развитие към Съвета на 
Европа (БРСЕ), прецени, че е целесъобразно изпълнението на втора фаза от проекта, 
респективно финансирането по кредита да се изпълнява в повече общини с компактно 
ромско население, а не само на територията на община Пловдив, поради което през 
2007 г. за този проект са извършвани разходи само за изплащане на лихви по кредита. 
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Ръстът на разходите през 2007 г. в това функционално направление се дължи на 
отпуснати допълнителни целеви бюджетни кредити за: 

- Финансиране на обекти от водния сектор с регионално и национално значение в 
изпълнение на Водната стратегия – 22.0 млн. лв.; 

- Реализация на плана за действие за 2007 г. към Националната програма за 
подобряване на жилищните условия на ромите в Република България за периода 2005-
2015 г. – 10.0 млн. лв.; 

- Изпълнение на ПМС № 243 за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на 
държавни инвестиционни заеми за други цели  за 2007 г. – 6.4 млн. лв. за финансиране 
на приоритетни водоснабдителни обекти, в т.ч. ПСПВ – гр. Сандански, допълнително 
водоснабдяване на гр. Обзор, допълнително водоснабдяване на к.к. „Пампорово”, 
реконструкция на магистрален водопровод за минерална вода гр. Кюстендил и 
водоснабдителна група „Долна Митрополия”; 

- Изпълнение на ПМС № 243 за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на 
държавни инвестиционни заеми за други цели  за 2007 г. – 3.2 млн. лв. – за 
финансиране на друга техническа инфраструктура; 

- Проектни указания за сеизмично осигуряване на строителни конструкции 
„Еврокод” – 1.0 млн. лв.; 

- Финансиране на технически дейности по кадастъра и геодезически дейности, 
съпътстващи кадастралната карта в райони с подчертан инвеститорски интерес – 2.0 
млн. лв.; 

- Ремонт на обществено значима сграда на пл. „Джузепе Гарибалди” гр.София – 1.3 
млн. лв.; 

- Финансиране на проекти за подобряване на общинската пътна мрежа на 
регионално ниво и финансиране на ВиК инфраструктурни проекти от местно и 
регионално значение – 9. 7 млн. лв.; 

- Изпълнение на ПМС № 298 за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 
2007 г., с което са отпуснати 21.7 млн. лв. за подобряване на инженерната 
инфраструктура и за финансиране на дейности по разработването на кадастрални карти 
и регистри. 

По бюджетите на общините разходите, отчетени в тази група са в размер на 
505.8 млн. лв., като те са с най-голям относителен дял на консолидирано ниво. 
Капиталовите разходи са 385.1 млн. лв., предвид характера на функционалната им 
принадлежност. За групата са характерни и значителни разходи за материали, горива и 
енергия, текущ ремонт и външни услуги. По извънбюджетните сметки и фондове на 
общините в тази група са отчетени разходи в размер на 12.9 млн. лв.  

 

Група Б: „Опазване на околната среда” 
 

С разчетените средства за група „Опазване на околната среда” по бюджетите на 
министерствата и ведомствата основните цели са: 

 

♦ подобряване управлението на водите, отпадъците и качеството на атмосферния 
въздух, опазване на биологичното разнообразие, предотвратяване на вредното 
въздействие на химичните вещества и препарати върху околната среда, повишаване 
обществената култура и съзнание и осигуряване на представителна информация за 
околната среда, интегриране на политиката по околна среда и на екологични проблеми 
в секторните политики за постигане на устойчиво развитие, намаляване на 
неблагоприятното въздействие, предизвикано от изменение на климата, върху 
човешкото здраве, екосистемите и националното стопанство, осигуряване на геоложка 
информация, минерално суровинен баланс и опазване на земните недра. Изпълнението 
на тези цели се осъществява предимно от ПУДООС. 
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♦ укрепване на свличаща, геозащита и трансгранично сътрудничество. 
 

Със ЗДБРБ за 2007 г. за група „Опазване на околната среда” по бюджетите на 
министерствата и ведомствата са утвърдени средства в размер на 63.6 млн. лв. и са 
отчетени разходи в размер на 56.6 млн. лв. (89.0% изпълнение спрямо закона). 

В това функционално направление МРРБ реализира своята политика, чрез 
изпълнението на програми „Геозащита” и „Изграждане и управление на ВиК 
инфраструктурата”. С отчетените средства по бюджета на МРРБ за 2007 г. в размер на 
32.2 млн. лв. са финансирани дейности по двете програми, в.т.ч. и дейности по 3 
държавно-инвестиционни заема, а именно Проект България „Защита на речните и 
морските брегове от ерозията и абразията и свързаните с тях свлачищни процеси”, 
финансирани съвместно с ЕИБ и БРСЕ, и проект „Пречистване на отпадните води в 
басейна на р.Марица” финансиран съвместно с ЕИБ. Към 31.12.2007 г.  по бюджета на 
МРРБ за изпълнението на горе цитираните проекти са отчетени разходи в размер на 
21.6 млн. лв. при уточнен план 23.4 млн. лв. Намалението на разходите спрямо ЗДБРБ 
2007 г. се дължи главно на намаление на разходите по държавните инвестиционни 
заеми в изпълнение на ПМС № 243/2007 г. „За разрешаване на бюджетни кредити за 
сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели за 2007 г.”. Във връзка с 
изпълнение на горепосоченото постановление на МС средствата бяха пренасочени за 
финансиране на приоритетни водоснабдителни обекти, за благоустройствени обекти, за 
геозащитни обекти и др.По бюджета на МОСВ за 2007 г. са предвидени средства в 
размер на 25.9 млн. лв. В следствие на предоставени средства от централния бюджет и 
текущи вътрешно- компенсирани корекции, планираните средства по бюджета на 
МОСВ са в размер на 29.4 млн. лв., а отчетените 24.5 млн. лв., т.е. 83.1% изпълнение. 

През 2007 г. са постигнати следните резултати: 
 

♦ Обезпечаване на контролната и мониторингова дейност, извършвана в системата 
на МОСВ. Извършен е физикохимичен мониторинг на повърхностни води, 
микробиологичен мониторинг на повърхностни течащи води, хидрометричен 
мониторинг на повърхностни води, биологичен  мониторинг на повърхностни води, 
физикохимичен мониторинг на питейни води, физикохимичен мониторинг на 
седименти във водни обекти, емисии във водни обекти, мониторинг на атмосферния 
въздух, мониторинг на земните недра, земи и почви, разработена е рамката на  
Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие. 

♦ Разработени са програмите за мониторинг на повърхностните и подземни води по 
чл.8 от рамковата директива за водите. Изготвени са докладите за четирите района 
за басейново управление и националния доклад по чл.8 от рамковата директива за 
водите, които на 22 март бяха изпратени в ЕК. 

♦ Издавани са комплексни разрешителни и е осъществяван контрол на заложените в 
тях условия, което е сравнително нова процедура в екологичното законодателство.  

♦ Осъществяване на контрол на водоползването, водностопанските системи; 
♦ Стопанисване на минералните води. 
♦ Съставяне на регистри и информационна система за управление на водите и др. 
♦ Разработена е Национална програма за намаляване на общите годишни 
национални емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични 
съединения и амоняк в атмосферния въздух, приета с Решение №261 от 2007г. на 
МС (сближаваща Директива 2001/81/ЕС). 

♦ Разработени са заповеди и наредби за опазване и устойчиво ползване на 
възобновими природни ресурси – билки, охлюви и др. Приети са План за действие 
за дивата коза в националните паркове и план за действие за дивата коза в България; 
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в процедура за приемане са План за действие за дивата котка и План за действие за 
кафявата мечка. 

♦ Министерският съвет прие 114 защитени зони за птиците и 228 защитени зони за 
местообитанията, които представляват около 33.0% от територията на страната. 

 

От централния бюджет са изразходвани 13.4 млн. лв. През 2007 г. продължи 
изпълнението на програмите за отстраняване на минали екологични щети на 
приватизираните предприятия, причинени от минали действия или бездействия, до 
момента на приватизацията. 

Основните разходи по КФП в групата са извършени  по бюджетите на общините, 
като за годината те възлизат на 549.3 млн. лв. От тях 333.4 млн. лв. представляват 
текущи разходи и 215.8 млн. лв. капиталови разходи. В групата на текущите разходи 
преобладават разходите за външни услуги, тъй като в тази сфера са разходите, свързани 
с поддържането на чистотата и благоустрояването, извършвани от частни фирми или 
общински предприятия. Характерен за групата е и високия дял на разходите за 
материали, горива, енергия и текущ ремонт.  

 

Отчетените разходи за група „Опазване на околната среда” по бюджета на 
националния фонд за 2007 г. са в размер на 65.1 млн. лв., като в основната си част това 
са капиталови разходи. Тук са отчетени разходи във връзка с управляваните от ИА 
мерки по програма ИСПА във връзка с управление и подобряване на управлението на 
инфраструктурата на водния сектор, изграждане на пречиствателни станции, 
техническа помощ за мониторингови комитети за наблюдение на програма ИСПА, 
изграждане на депа за битови отпадъци. Отчетени са също така разходи във връзка с 
управляваните от ИА мерки по програма ИСПА във връзка с управление и подобряване 
на инфраструктурата на водния сектор, изграждане на пречиствателни станции. 

3.3.7. Почивно дело, култура, религиозни дейности 
 

Основната част от разходите по функция „Почивно дело, култура, религиозни 
дейности”, са в група В. „Култура” и група Б. „Физическа култура и спорт”. По 
съставни бюджети разходите са извършени от министерствата и ведомствата, БНТ, 
БНР, общините и др. 
 

(млн. лв.) 

ОТЧЕТ 2007 г. КФП РБ БАН БНР БНТ Общини ИБСФ НФ 

VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, 
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ 482,9 138,2 0,3 44,6 68,3 226,0 5,3 0,2
  А. ПОЧИВНО ДЕЛО 6,8 4,0 0,3  0,3 2,1    
   Текущи нелихвени разходи 6,3 3,9 0,3  0,3 1,7    
   Капиталови разходи 0,5 0,1 0,0   0,4    
  Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 80,8 22,6    57,7 0,5  
   Текущи нелихвени разходи 46,2 16,9    29,4 0,0  
   Капиталови разходи 34,6 5,7    28,4 0,5  
  В. КУЛТУРА 382,8 99,2  44,6 68,0 166,1 4,8 0,2
   Текущи нелихвени разходи 302,9 81,1  41,5 48,0 132,4 0,0 0,0
   Капиталови разходи 79,9 18,1  3,1 20,0 33,7 4,8 0,2
  Г. РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО 12,5 12,5         
   Текущи нелихвени разходи 12,5 12,5         
   Капиталови разходи           
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Група А: „Почивно дело” 
 

Основната цел на публичните разходи през 2007 г. за група „Почивно дело” е 
подобряване условията за отдих на работещите в съответните министерства и 
ведомства. Предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. разходи по републиканския бюджет за 
група „Почивно дело” са в размер на 4.7 млн. лв., в т.ч. капиталови разходи – 0.5 млн. 
лв. и са за осигуряване на материално техническата база на почивните станции към 
Министерство на държавната администрация и административната реформа, 
Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство 
на правосъдието. По отчет разходите за почивно дело са в размер на 4.0 млн. лв., в т.ч. 
0.1 млн. лв. капиталови разходи. По общинските бюджети за дейностите в групата са 
усвоени 2.1 млн. лв. 

 

Група Б: „Физическа култура и спорт” 
 

Разходите по републиканския бюджет за група „Физическа култура и спорт” са в 
размер на 22.6 млн. лв. Средствата са отчетени по бюджета на Държавната агенция за 
младежта и спорта за реализиране на основните цели, дейности и проекти по 
утвърдените програми на агенцията: „Олимпийска подготовка”, „Спорт за високи 
постижения”, „Детско-юношески спорт”, „Спорт за учащи”, „Спорт за всички” и 
„Спортни обекти и съоръжения”. Спрямо 2006г. са отчетени с 9.8 млн. лв. по-високи 
разходи или ръст от 76. 8%.  

През годината разходите по Група „Физическа култура и спорт” са нараснали с 
12.7 млн. лв. в сравнение със заложените им параметри със ЗДБРБ за 2007г., т.е. ръст от 
119.6%. Завишаването на разходите е резултат от извършени корекции по бюджета на 
ДАМС на основание чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет за 
предоставяне на допълнителни средства за: 
♦ финансово подпомагане организирането и провеждането на международни 

състезания на територията на Република България, включени в международния 
спортен календар (5.2 млн. лв., в т.ч. 2.4 млн. лв., съгласно ПМС № 298 от 2007г.); 

♦ дейности, свързани с развитието на спорта за високи постижения и за олимпийска 
подготовка (1.7 млн. лв., в т.ч. 1.2 млн. лв., съгласно ПМС № 298 от 2007г. ); 

♦ финансово подпомагане на проекти на спортни федерации, спортни клубове, 
обединени спортни клубове за реконструкция и модернизация на спортни обекти 
и съоръжения (4.7 млн. лв., в т.ч. 3.9 млн. лв., съгласно ПМС № 298 от 2007г.); 

♦ изграждане, поддържане и ремонт на високопланински туристически обекти (2.0 
млн. лв.).  
Отчетените текущи разходи в размер на 16.9 млн. лв. представляват 96.2% 

изпълнение от заложените им стойности по план. От усвоените текущи разходи, най-
голям дял заемат средствата за подпомагане развитието на физическото възпитание и 
спорта в страната – 16.1 млн. лв./субсидии на организации с нестопанска цел/ и по 
отчет са изразходвани, както следва: 

♦ 6.5 млн. лв. – предоставени средства на Български спортни федерации (БСФ) по 
договори за олимпийска подготовка/подготовка на спортисти от проекто-
олимпийския отбор на Република България за участие в Игрите на ХХІХ 
Олимпиада Пекин 2008 г. и на аналогични игри на спортисти с увреждания; 

♦ 7.0 млн. лв. – за дейности, свързани с развитието на спорта за високи постижения, в 
т.ч.: 5.2 млн. лв. за финансово подпомагане организирането и провеждането на 
международни спортни прояви/домакинства/ на територията на Република България 
(световни и европейски първенства, международни турнири и купи, включени в 
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Международния спортен календар за 2007г.), 0.3 млн. лв. на Българския 
олимпийски комитет за спортни дейности и мероприятия, 1.5 млн. лв. за целево 
финансиране по договори за спортна дейност с БСФ и др.спортни организации, 0.05 
млн. лв. за подпомагане на заболели български спортисти; 

♦ 0.5 млн. лв. – за спортно-състезателни дейности и постигане на спортни 
резултати/ученически игри – 0.4 млн. лв./, за финансиране на спортни проекти по 
целеви програми за развитие на спорта за учащи/по програма «Научи се да плуваш» 
- 0.1 млн. лв./, за подпомагане на програми за физическа дееспособност /0.012 млн. 
лв./; 

♦ 0.97 млн. лв. – за подпомагане на спортни организации за изграждане и поддържане 
на високопланински обекти/Български туристически съюз/; 

♦ 0.7 млн. лв. – за подпомагане развитието на детско-юношеския спорт /подпомагане 
на талантливи деца и юноши с възможности за спортно развитие/; 

♦ 0.4 млн. лв. – за реализиране на спортни програми /”Ваканция и спорт”/, за 
финансово подпомагане на програми и проекти за развитие на спорта за всички, за 
осъществяване на проекти за спорт на хора с увреждания и деца в неравностойно 
положение. 

За 2007 г.са отчетени капиталови разходи в размер на 5.7 млн. лв. или 99.88% 
изпълнение на разходите по план. Средствата са усвоени за придобиване на 
дълготрайни материални и нематериални активи – 0.033 млн. лв. и предоставени 
капиталови трансфери на организации с нестопанска цел за реконструкция и 
модернизация на спортни обекти и съоръжения - 5.7 млн. лв.в т.ч.: 1.0 млн. лв. на 
Българския туристически съюз за доизграждане на планинска хижа Мусала/под връх 
Мусала/; 0.8 млн. лв. за подпомагане на проекти на спортни федерации, спортни 
клубове, обединени спортни клубове за реконструкция и модернизация на спортни 
обекти и съоръжения; 3.9 млн. лв. за финансово подпомагане на проект на Българската 
федерация по мотоциклетизъм за изграждане, реконструкция и модернизация на учебен 
полигон и брифинг зала, за ремонт на площадка за медицински хеликоптер и сервизни 
обслужващи помещения, съгласно ПМС № 298 от 2007г.  

За група “Физическа култура и спорт” по бюджетите на общините са 
изразходвани 57.7 млн. лв., при план 15.3 млн. лв. На консолидирано ниво разходите в 
тази група за общините са с най-голям относителен дял. В групата за делегираните от 
държавата дейности са отчетени разходи в размер на 2.6 млн. лв., които са текущи 
разходи. От тях 2.5 млн. лв. са осигурени от целевите разходи по централния бюджет в 
изпълнение на ПМС № 129/2000 г. за определяне на минимални диференцирани 
размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват 
от държавния бюджет и от бюджетите на общините. 

По отчета за изпълнението на общинските бюджети за 2007 г. са отчетени 
средства за дофинансиране на групата в размер на 0.2 млн. лв. 

 

Група В: „Култура” 
 

Разходите по група „Култура” по КФП са 382.8 млн лв., като основните бюджетни 
системи, където те са отчетени са републиканския бюджет, бюджетите на БНТ и БНР и 
бюджетите на общините. Основните цели на публичните разходи в областта на 
културата са насочени към създаване условия за устойчиво културно развитие, духовно 
консолидиране и просперитет на нацията, популяризиране достиженията на 
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българските творци и повишаване конкурентноспособността на българския културен 
продукт.  

Общо предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. разходи по група “Култура” по 
бюджетите на министерствата и ведомствата са в размер на 79.5 млн. лв., в т.ч. 
капиталови разходи – 8.5 млн. лв. Отчетените разходи са 94.8 млн. лв., в т.ч. 
капиталови разходи – 17.7 млн. лв. и включват публичните разходи по отделни 
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва: 

 

 МК – 90.0 млн. лв. Реализираните дейности в областта на културата през 2007 г. са: 
♦ Управление, контрол и регулиране на дейностите по културата – 8.1 млн. лв. от 

които субсидия за филмопроизводство – 6.5 млн. лв. 
♦ опазване и съхраняване на движимите и недвижимите паметници на културата – 

7.7 млн. лв. 
♦ проекти и програми в областта на развитие на културата -0.8 млн. лв. 
♦ дейностите в областта на театралното изкуство, в т.ч.за подпомагане на 

творчески проекти и програми и подпомагане на фестивали  – 25.6 млн. лв. 
♦ дейностите в областта на музикалното и танцово изкуство, в т.ч. за подпомагане 

на творчески проекти и програми – 24.6 млн. лв. 
♦ дейностите по подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на 

българския книжен сектор, библиотеки и читалища – 2.5 млн. лв. 
♦ за популяризиране на българската култура и участия в международни фестивали 

и конкурси – 19.8 млн. лв. 
 В изпълнение на поставените цели на дейностите в областта на културата и 
тяхното реализиране са предоставени във връзка със спечелени проекти средства на 
други бюджети: 
♦ за реализиране на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за 

четене и информираност”, както и за подпомагане дейността на регионалните 
библиотеки и музеи -1.2 млн. лв.; 

♦ за регионалните музеи и регионалните библиотеки в изпълнение на 
Постановление № 298 от 7 декември 2007г. на МС за предоставяне на 
допълнителни кредити – 1.8 млн. лв. Средствата са целеви и са за придобиване на 
компютърна техника, софтуер и периферия за регионалните библиотеки и 
регионалните музеи. С предоставените средства се подкрепи модернизацията в 
обслужването чрез обновяване на автоматизираните мрежи, разширяване на 
работните станции и разкриване на интернет работни места за читателите. 
Сигурността и правилното движение на експонатите е свързано с изграждането на 
автоматизирана система за управление на музейните фондове. Първият етап от 
осъществяването на този проект бе закупуването на необходимата техника - 
електронната регистрация на фондовото богатство на регионалните музеи; 

♦ по проекти в областта на театралното изкуство – 0.04 млн. лв. 
В хода на изпълнението на бюджета разходите за култура са увеличени. За 

дейностите по култура към МК разходите са нараснали, както следва:  
♦ предоставени целеви средства от централния бюджет, от които за подпомагане 
опазването и съхраняването на недвижимото културно-историческо наследство с 
национално и световно значение са предоставени и изразходвани целеви средства в 
размер на 4.2 млн. лв.; за осъществяване на програмата „Българските библиотеки – 
съвременни центрове за четене и информираност” – 0.9 млн. лв.; за национални 
чествания на значими културни събития – 2.3 млн. лв.; за аварийно-ремонтни 
работи в Националния музей на българското изобразително изкуство и за 
осигуряване на средства за закупуване на дълготрайни материални активи, 



 111
 

 

необходими за организирането и провеждането на изложби в Националната галерия 
за чуждестранно изкуство – 0.2 млн. лв.; в изпълнение на ПМС № 264 за 
предоставяне на допълнителни средства за целево финансиране на Българската 
национална филмотека, относно прехвърляне и консервация на нитратния филмов 
фонд на трайни носители, както и прехвърляне на част от документалния архив на 
съвременни носители – 0.4 млн. лв.; 

♦ в изпълнение на Постановление № 267 на Министерския съвет от 26.11.2007г. за 
поемане на разходи по приемане на наследството, завещано от Теодор Димитров в 
полза на Република България – 0.5 млн. лв.; 

♦ в изпълнение на Постановление № 298 на МС за одобряване на допълнителни 
бюджетни кредити от 2007г. са предоставени средства в размер на 5.0 млн. лв., от 
които по група „Култура”- 3.2 млн. лв. Предоставените с постановлението средства 
са за подпомагане дейността на културните институти в размер на 2.7 млн. лв., в т.ч. 
и за реклама и организиране на турне в Япония и за заснемане на спектаклите, както 
и за капиталови разходи – 0.5 млн. лв.; 

♦ в изпълнение на §35 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2007г. от сключени договори за 
смесено финансиране от събраните местни приходи на общините са предоставени 
на културните институти за дейност допълнително 2.9 млн. лв.; 

♦ останалите предоставени разходи са в изпълнение на нормативни актове, в т.ч. за 
комуникационната стратегия, програмите за заетост и др. 

 

 Държавна агенция „Архиви” - предвидените средства в областта на архивното дело 
за 2007 г. в размер на 4.6 млн. лв. са за издирването, събирането, обработването, 
опазването и управлението на Държавния архивен фонд. Първоначално разходите за 
архивно дело са планирани в бюджета на МФ. В хода на изпълнение на бюджета 
дейността на архивите към 30 септември 2007г. са прехвърлени към МС. През 
годината разходите бяха увеличени с 0.7 млн. лв. и възлизат на 5.3 млн. лв. 
Отчетените разходи са в размер на 5.2 млн. лв. 

 

 МВнР – издръжка дейността на културен институт – 0.4 млн. лв.  
 

 МОН - разходи по съхраняване историята на образованието в размер на 0.1 млн. лв. 
Отговорното министерство, което е ангажирано за изпълнението на държавната 

политика в областта на културата през 2007 г. е МК. 
Отчетените разходи по бюджета на БНТ са  в размер 68.0 млн. лв. и са за 

подготовка, създаване и разпространение на телевизионна програма. Излъчената 
телевизионна програма през 2007 г. е с общ обем от 25 086 часа.  

Отчетените капиталови разходи са в размер на 20.0 млн. лв., от които:  
♦ за основен ремонт на ДМА – 0.9 млн. лв. Извършени са ремонтни дейности на 
технологични помещения, ел.инсталации и структурно окабеляване. Целево с ПМС № 
146 на БНТ бе предоставена допълнителна субсидия в размер на 3.0 млн. лв., в т.ч. 2.0 
млн. лв. за доизграждане и пускане в експлоатация на Студио 1 – НРТЦ. Поради 
техническо забавяне тези средства ще бъдат усвоени през 2008 г. 
♦ За придобиване на дълготрайни материални активи – 6.4 млн. лв. Извършени са 
разходи за придобиване на компютри и хардуер, изграждане на нелинейни системи за 
производство, централна видео-звукова комутационна матрица, периферия и 
управление, реконструкция и модернизация на ПТС – 9, изграждане на трикамерен 
ПТС, телевизионно оборудване. От предоставената с ПМС № 146 допълнителна 
субсидия в размер на 3.0 млн. лв. бяха предвидени 1.0 млн. лв. за изграждане на 
архивираща система и цифровизация на архива на БНТ. Изразходвани са 1.1 млн. лв. 
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Значителна част от разходите за нематериални дълготрайни активи са свързани с 
подготовката и реализирането на програмите на БНТ. По отчет тези разходи са в размер 
на 12,6 млн. лв., от които за филмопроизводство по ЗРТ – 5.4 млн. лв. за лицензионни 
права за излъчване на европейски и световни първенства – 3.0 млн. лв., извършени 
разходи по отстъпени права за излъчване на чужди и български програми – 3.9 млн. 
лов. 
 

 Изпълнението на разходите по бюджета на БНР за 2007 г. е в размер на 44.6 млн. 
лв., което представлява 112.5% спрямо разчета за годината. За осъществяване на 
основните цели и дейности на националната медия са усвоени средства в размер на 41.5 
млн. лв. за разходи по подготовката, създаването и разпространението на национални и 
регионални радиопрограми. Общият обем на излъчената от БНР програма е 79 937 часа, 
в т.ч.: 677 часа реклама. 

 

В група „Култура” по бюджетите на общините са отчетени разходи в размер на 
166.1 млн. лв., от които текущи 132.4 млн. лв. и капиталови 33.7 млн. лв. Изпълнението 
спрямо предвидените разчети към ЗДБРБ за 2006 г. е 160.1%, като разходите от тази 
група за общините са с най-голям дял по КФП. Отчетените разходи за делегираните от 
държавата дейности за годината са в общ размер на 67.8 млн. лв., което е с 9.9 млн. лв. 
над разчета за годината. За делегираните от държавата дейности “Музеи и 
художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален 
характер” и “Библиотеки с регионален характер” са предвидени средства за заплати и 
възнаграждения на персонала и за други възнаграждения и плащания за персонала в 
размер на 12.8 млн. лв., като са отчетени 12.2 млн. лв. При предвидени със закона 
средства за издръжка в размер на 6.9 млн. лв. са изразходвани 10.6 млн. лв., което е с 
3.7 млн. лв. повече от закона. Увеличението е във връзка с предоставените на общините 
от централния бюджет средства за честване на 170-годишнината от рождението на 
Васил Левски, консервация и реставрация на крепостта „Перперикон” – Кърджали, 
Национален поход „Козлодуй-Околчица”, честване на „Ботеви дни-2007” и 
съфинансиране на културни прояви. 

През 2007 г. на общините са преведени целеви средства от централния бюджет за 
подпомагане дейността на народните читалища в размер на 4.0 млн. лв., в т.ч. 3.8 млн. 
лв. за текущ ремонт на сградите и обновяване на библиотечния фонд и 0.2 млн. лв. за 
закупуване на компютърна техника. По отчета за изпълнението на общинските 
бюджети за 2007 г. са отчетени средства за дофинансиране делегираните от държавата 
дейности в групата в общ размер на 14.8 млн. лв., в т.ч. 6.1 млн. лв. за текущи разходи и 
8.7  млн. лв. за капиталови разходи. 

Текущите разходи, изразходвани за изпълнение на местните дейности по 
бюджетите на общините в групата, са в размер на 65.6 млн. лв. Спрямо  разчетените 
към ЗДБРБ за 2007 г. те са със 20.6 млн. лв. по-високи. Значителен дял имат разходите 
за заплати и издръжка за финансирането на общинските театри, оркестри и ансамбли, 
обредни домове и зали, зоопаркове и други местни дейности в областта на  културата. 

 

Група Г: „Религиозно дело” 
 

Дирекция "Вероизповедания" към МС е специализираната администрация, която 
координира отношенията на изпълнителната власт с вероизповеданията. Дирекцията 
прави предложения пред МС по проекта на държавния бюджет за разпределението на 
държавната субсидия, предназначена за регистрираните вероизповедания и осигурява 
отчетността. Съгласно чл. 28 от Закона за вероизповеданията разпределението на 
държавната субсидия за регистрираните вероизповедания се извършва с годишния закон 
за държавния бюджет. В тази връзка със закона за 2007 г. беше определена субсидия в 
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размер на 2.95 млн. лв., която в същия закон беше разпределена по дейности. През 
годината като субсидия за вероизповеданията бяха предоставени допълнително 9.0 млн. 
лв. Усвоен е целия размер на предоставените средства за годината. 

3.3.8. Икономически дейности и услуги 
 

Тази функция отразява поетите ангажименти на правителството по извършване на 
структурните реформи и взаимоотношенията на бюджета с реалния сектор. Основен 
механизъм на тези взаимоотношения са програмите по финансиране и субсидиране на 
отделните подотрасли, както и издръжката на администрациите, ангажирани в този 
процес. 

 
(млн. лв.) 

ОТЧЕТ 2007 г. КФП РБ БАН Общини ИБСФ НФ 

VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 2 674,6 1 676,8 1,0 580,7 101,0 315,1
А. МИННО ДЕЛО, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ 62,6 51,5    0,0 11,2
   Текущи нелихвени разходи 54,6 45,3    0,0 9,3
   Капиталови разходи 8,0 6,2    0,0 1,9
Б. СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО 
СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ 521,9 368,5  12,2 81,2 60,0
   Текущи нелихвени разходи 421,0 354,5  10,3 53,6 2,6
   Капиталови разходи 100,9 14,1  1,9 27,6 57,4
В. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ 1 764,0 1 134,8  437,3 8,3 183,6
   Текущи нелихвени разходи 932,9 693,2  237,8 0,0 1,8
   Капиталови разходи 831,1 441,6  199,5 8,3 181,8
Г. ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО 15,3 15,3    
   Текущи нелихвени разходи 15,1 15,1    
   Капиталови разходи 0,2 0,2    
Д. ТУРИЗЪМ 19,0 12,5  6,6  
   Текущи нелихвени разходи 14,9 12,4  2,6  
   Капиталови разходи 4,1 0,1  4,0  
Е. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА 291,8 94,2 1,0 124,6 11,5 60,4
   Текущи нелихвени разходи 202,9 92,2 0,9 78,4 8,2 23,2
   Капиталови разходи 88,9 2,0 0,1 46,1 3,3 37,3

 
Група А: „Минно дело, горива и енергия” 
 

Главната цел на публичните разходи в областта на минното дело, горивата и 
енергията е развитието им като важен икономически отрасъл. Основно, усилията през 
2007 г. са насочени към пълноценното участие на България в Общия енергиен пазар на 
ЕС и запазване и разширяване на водещата роля на българската енергетика в региона на 
Югоизточна Европа. Действията осигуряващи изпълнението на Политиката за развитие 
на енергетиката са съобразени с националните интереси на страната, съдържащи се в 
приоритетите, заложени в Енергийната стратегия за гарантиране сигурността на 
енергийните доставки, създаване и ефективно функциониране на конкурентен 
национален, регионален и общоевропейски енергиен пазар и опазване на околната 
среда от вредни въздействия на енергопреобразуващите технологии. 

Извършените разходи през годината на консолидирано ниво са в размер на 62.6 
млн. лв. Разходите са както следва: 

С основната част от тези разходи – 48.3 млн. лв. финансово е обезпечено и 
осигурено постигането на целите на осъществяваните от МИЕ програма „Насърчаване 
въвеждането на енергоспестяващи и екологичносъобразни технологии и ВЕИ” към 
политиката за развитие на пазарната икономика, и програмите „Надеждност и 
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сигурност на енергийните доставки” и „Ефективно използване на енергията и 
енергийните ресурси” към политиката за развитие на енергетиката, а именно: 

♦ насърчаване въвеждането на енергоефективни и екологосъобразни технологии 
и подобряване на енергийния и екологичен мениджмънт и производството и 
потреблението на възобновяема енергия и биогорива; 

♦ подобряване конкурентноспособността на българските предприятия; 
♦ насърчаване на местното устойчиво развитие чрез подкрепа на 
енергоспестяването; 

♦ качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия и 
енергийни ресурси, съобразено с изискванията за надеждност, безопасност и 
опазване на околната среда; 

♦ дългосрочна енергийна сигурност на страната при ефективно използване на 
енергията и енергийните ресурси и устойчивост на енергийния сектор; 

♦ развитие на енергетиката в контекста на Енергийната общност и общия 
енергиен пазар на ЕС при запазване и разширяване на водещите позиции на 
страната в региона Югоизточна Европа; 

♦ гарантиране сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация на 
източниците и маршрутите за страната, утвърждаване ролята на България на 
енергиен разпределителен център за Югоизточна Европа и ЕС и осигуряване на 
приемлива цена на енергоресурсите за българската икономика; 

♦ развитие на дългосрочна програма за намаляване енергийния интензитет на 
българската икономика; 

♦ осигуряване на непрекъснат процес на снабдяването на стопанския сектор и 
населението с електрическа, топлинна енергия и природен газ;  

♦ осигуряване степента на надеждност на потребностите на стопанския сектор и 
на населението от електрическа енергия; 

♦ осигуряване на надеждно и безопасно електропроизводство на АЕЦ 
„Козлодуй”; 

♦ изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност в енергийния 
баланс на страната; 

♦ изпълнение на мерките и дейностите включени в Стратегията за управление на 
отработено и ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и Стратегията за 
извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй”;  

♦ подобряване на взаимодействието за изпълнение на целите на Националната 
дългосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до 
2015 г. и на Националната краткосрочна програма за повишаване на ЕЕ 2005-
2007 г. и др.; 

♦ организиране, разработване, координиране и мониторинг по изпълнението на 
програми за ЕЕ; 

♦ организиране на целева подкрепа за структуриране и изпълнение на проекти за 
ЕЕ за подобряване енергийните характеристики на сградите, ефективността на 
външното осветление в населените места и ефективността на енергийното 
потребление в сферата на бита и услугите и развитието на пазара на 
енергоефективни услуги; 

♦ покриване на заложените основни цели в изпълнение на политиката на 
страната ни, съгласно критериите и политиката на ЕС в областта на енергийната, 
ефективност, възобновяемите енергийни източници и опазването на околната 
среда. 
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С 3.1 млн. лв. финансово са обезпечени и осигурени осъществяваните от МОСВ 
дейности по тази група, а именно: 

 

♦ оптимизиране на финансираните от бюджета геологопроучвателните дейности 
в страната; 

♦ осигуряване на поддръжка и функциониране на Националния геофонд и 
Националното скалнофондово хранилище; 

♦ осигуряване на поддръжка и функциониране на Регистър и специализирана 
карта на разрешенията за търсене и проучване, Регистър на откритията и 
Специализирана карта на находищата на подземни богатства в страната, както 
и на Национален баланс на запасите; 

♦ изготвяне на специализирана информационна система за данните от 
геологопроучвателните дейности за търсене и/или проучване на подземни 
богатства; 

♦ разширяване на международното сътрудничество и европейската интеграция в 
областта на геологията. 

Отчетените за 2007 г. разходи по група „Минно дело, горива и енергия” са със 
36.5 млн. лв. повече от тези отчетени за 2006 г. Увеличението е резултат на: 

♦ планираните по-големи по размер средства за Фонд „Извеждане на ядрени 
съоръжения от експлоатация” и Фонд „Радиоактивни отпадъци”; 

♦ предоставените с  чл. 97 и чл. 98 от ПМС № 20 от 2007 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2007 г. 3.0 млн. лв. за 
осъществяване на дейности и мерки по енергийната ефективност (Закон за 
енергийната ефективност) и за подобряване конкурентноспособността на 
българските предприятия и насърчаване на местното устойчиво развитие чрез 
подкрепа на енергоспестяването (Закон за малките и средни предприятия). 

♦ на допълнително предоставените с ПМС № 298 от 07.12.2007 г. за одобряване 
на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г. 29.0 млн. лв. за дейности по 
извозване на отработено ядрено гориво 

През 2007 г. са осигурени достатъчно средства за осъществяване на дейностите по 
група „Минно дело, горива и енергия”, които са изразходвани по предназначение.  

Отговорните министерства и ведомства, които са ангажирани с изпълнението на 
държавната политика в областта на минното дело, горивата и енергията през 2007 г. са 
МИЕ, в т.ч. Агенцията по енергийна ефективност (фондовете “Извеждане на ядрени 
съоръжения от експлоатация” и “Радиоактивни отпадъци”) и Центъра за енергийна 
ефективност в индустрията, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към 
министъра на икономиката и енергетиката и МОСВ 

Разходите по бюджета на Националния фонд за групата са в размер на 11.2 млн. 
лв. и са свързани със хармонизирането на българското законодателство в областта на 
енергетиката и енергийния пазар и платени вноски по програми на ЕО 

 
Група Б: „Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов” 
 
Със ЗДБРБ за 2007 г. в група “Селско стопанство, горско стопанство, лов и 

риболов” по бюджетите на министерствата и ведомствата са утвърдени разходи в 
размер на 343.9 млн. лв. Това са разходи по бюджета на МЗП, свързани с борбата със 
заразни и паразитни болести; за събиране и унищожаване на високо рискови отпадъци; 
за закупуване на ваксини и диагностикуми; за покупка на противоградови ракети за 
борба с градушките за 8-те полигона и 200-те ракетни площадки в системата на 
земеделието; за охрана и възпроизводство на горите; за издръжка на горската и ловна 
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стража с оглед опазване на горите и дивеча; за опазване, възстановяване и подобряване 
на почвеното плодородие и екологичните функции на почвената покривка; за 
развитието на лозаровинарския сектор в страната, съгласно изискванията на ЕС; за 
опазване селекцията в животновъдството с оглед подобряване породата им; за контрол 
на зърното и фуража; за опазване и възпроизводство на рибата и аквакултурите, 
опазване и обогатяване на рибните ресурси в страната; за изпитване, изследване и 
сертифициране на земеделската и горска  техника; за сортоизпитване, сертифициране и 
контрол на посевния и посадъчен материал; опазване на страната от проникването и 
разпространяването на вредители по растенията и растителните продукти; за 
субсидиране цената на водата за поливни нужди. 

За премии на тютюнопроизводителите  за 2007 г. са предвидени   125.0 млн. лв. 
По отчет за  годината са разходвани 108.8 млн. лв. за премии на 
тютюнопроизводителите за реколта тютюн 2007 г.  

Капиталовите разходи в размер на 14.0 млн. лв. са изразходвани за строеж на 
горски пътища за дърводобив, за ремонт на дивечовъдните станции, оборудване на 
лаборатории за изследване на растителни продукти, животински продукти и  
лаборатории по лозата и виното, за строеж и оборудване на КПП по границата и други. 

По извънбюджетните сметки и фондове са усвоени 81.2 млн. лв., от които 
текущи разходи са 53.6 млн. лв. и капиталови разходи са 27.6 млн. лв. 

Съществен дял в разходите по група “Селско стопанство, горско стопанство, лов и 
риболов” са извършени по бюджета на НФ към МФ, като това са разходи по 
предприсъединителните инструменти на ЕС. Разходите по бюджета на НФ са в размер 
на 60.0 млн. лв. (основно капиталови разходи), като изпълнението им спрямо разчетите 
за годината е 60.2%. Средствата в групата са насочени за подобряване на 
административния капацитет на МЗП по отношение на програмите за развитие на 
селските райони и разходи във връзка със одобрените проекти от агенция САПАРД за 
подпомагане на земеделски производители и проекти в областта  за развитие на 
селските районни 

 

Група В: „Транспорт и съобщения” 
 

Основните цели на разходите през 2007 г. за група „Транспорт и съобщения” е 
финансово осигуряване на изграждането, реконструкцията и модернизацията на 
транспортната и съобщителната инфраструктура в съответствие със стандартите на ЕС. 

Извършените разходи през 2007 г. са свързани с финансовото обезпечаване и 
осигуряването на: 
♦ изграждане и модернизиране на транспортната инфраструктура; 
♦ изграждането и текущото поддържане на републиканската пътна мрежа; 
♦ безопасността във водния транспорт; 
♦ безопасността   във въздушния транспорт; 
♦ безопасността във автомобилния транспорт; 
♦ високо ниво на контрол на превозвачите във всички видове транспорт. 

През 2007г. изпълняваните приоритетни политики в областта на транспорта са: 
„Модернизация на транспортната инфраструктура”; „Подобряване на организацията и 
управлението на транспорта” и „Постигане на безопасност, сигурност и 
екологосъобразност в транспорта”. 

Основните усилия през 2007г. са насочени към извършването на текущ и основен 
ремонт и рехабилитация на І, ІІ, ІІІ клас Републиканската пътна мрежа, за текущ 
ремонт на аварийни пътни обекти и зимно поддържане, ремонт на тунели, обекти на 
пристанищна и железопътна инфраструктура, което е съобразено с предписанията на 
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контролните органи и цели създаването на условия за нормална и безаварийна работа 
на летищата и пристанищата за обществен транспорт. 

Анализът на изпълнението на бюджета през 2007г. показва, че разчетените 
средства за по-важните инвестиционни проекти в сферата на транспорта не бяха 
усвоени по предназначение, като по-голямата част от средствата бяха пренасочени към 
други приоритетни области на правителството. Основните дейности, които бяха 
изпълнени по тези инвестиционни проекти са: 
♦ По проект „Изграждане на втори мост на р. Дунав при Видин – Калафат” са 

сключени основните договори за проектиране и строителство на моста и 
прилежащата инфраструктура. При планирани средства за 2007 г. в размер на 42.6 
млн. лв. са усвоените общо са 24.2 млн. лв., в т.ч. от държавния бюджет -0.25  млн. 
лв., от заем – 18.0 млн. лв. и от безвъзмездна помощ от Френската агенция за 
развитие  5.98 млн. лв. ; 

♦ През 2007г. се отчита забавяне в изпълнението на проект “Реконструкция и 
електрификация на ж.п. линия Пловдив–Свиленград–турска/гръцка граница” и 
неусвояване на разчетените средства със Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2007 г. Основното, което е извършено през 2007 г. е: 

♦ Основният изпълнител по Фаза 1 през месец юни 2007г. е започнал същинските 
строително–монтажни работи. Сертифицираните строително–монтажни работи и 
доставката на материали в размер на 14 131 хил.евро са разплатени по ИСПА. 

♦ През месец септември 2007 г. са подписани договорите за строителство по Фаза 2 и 
изграждане на системите по цялото трасе. По двата договора е платен аванс в 
размер на 12 555 хил.евро от ИСПА. 

♦ през 2007 г. са приключени драгажните работи по изграждането на нов подходен 
канал с това окончателно беше завършен и въведен в експлоатация проект 
“Разширение на Пристанище Бургас”, като предоставените средства от държавния 
бюджет общо са в размер на 37.9 мил.лв., в т.ч. 4.1 мил.лв. за изплащането на лихви 
по заема. 

♦ По проект „Пътна връзка от бул. „Брюксел” към новия пътнически терминал на 
Летище София” през 2007 г. е започнато изпълнението на мостовото съоръжение и 
изпълнението на източната връзка. За изпълнението на тези дейности през 2007 г. са 
усвоени 2.3 мил.лв. при разчетени  6.6 млн. лв. със ЗДБРБ за 2007 г. 
И през 2007г. изпълняваните дейности от фонд „Републиканска пътна 

инфраструктура” са за постигането на следните цели: 
o  Подобряване развитието на съществуващата пътна мрежа, изпълнявайки поетите 

ангажименти по действащи проекти за привеждането й към европейските норми и 
стандарти и интегрирането й към тази на страните от ЕС. 

o  Ефективност и ефикасност в управлението на финансовите ресурси по заеми от     
Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и  
развитие, като се търсят оптимални икономически резултати предвид  
динамичността на транспортната система. 
Анализът на изпълнението на бюджета на фонд „Републиканска пътна 

инфраструктура” през 2007 г. показва, че разчетените средства за по-важните 
инвестиционни проекти са усвоени по предназначение, както следва: 
♦ В бюджета за 2007 г. по проект „Транзитни пътища ІІІ” са предвидени средства в 

размер на 0.6 млн. лв. за окончателно разплащане на задържаните суми по лот № 10 
и 12, като усвоените средства са в размер на 0.5 млн. лв. за лот 10/98. 

♦ По проект „Транзитни пътища ІV” са включени пътни участъци с дължина 378 км., 
обособени в 10 лота с местоположение по общоевропейските транспортни коридори 
и главни пътища на Република България, характеризиращи се с висока 
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интензивност на движението и доказани икономически параметри за определяне 
възвращаемостта на инвестициите. Проектът се финансира с държавно гарантиран 
заем от Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от държавния бюджет, 
като през 2007 г. са усвоени общо 58,9 млн. лв., в т.ч. от държавния бюджет – 25,6 
млн. лв. и от заема – 33.3 млн. лв. 

♦ Проект „Автомагистрала Тракия” е част от Транс-европейската магистрална мрежа. 
През 2007 г. е завършен и въведен в експлоатация подучастъкът с дължина 23.82 км. 
(от км 186+650 до км 210+470) на Лот 1 и връзка с Път І-5 „Стара Загора – 
Димитровград)., като общо са усвоени средства в размер на 72.8 млн. лв., в т.ч. от 
държавен бюджет – 32.3 млн. лв. и от заем – 40.5 млн. лв.  
В края на годината на основание ПМС № 298 от 07.12.2007 г. бяха допълнително 

предоставени 240.0 млн. лв. на фонд „Републиканска пътна инфраструктура” за текущ 
ремонт и зимно поддръжка на републиканската пътна мрежа (І, ІІ и ІІІ клас). За 
изграждането на „Автомагистрала Марица” през 2007 г. допълнително бяха 
предоставени 20.0 млн. лв. 

В областта на контрола и осигуряването на безопасността във всички видове 
транспорт през 2007 г. бяха разработени и приети редица наредби, стандарти и други 
актове, чрез които нормативно се регламентира уеднаквяването на българските 
техническите стандарти с тези на ЕС. Паралелно през 2007 г. са предприети мерки и 
дейности за подобряване ефективността на контрола върху спазването на стандартите 
за безопасност на различните видове превозвачи. 

През 2007 г. в областта на информационните технологии и съобщения са 
стартирани: научно-експериментална и приложна разработка за ранна диагностика и 
намаление на последиците от преовлажняване на почвите, пробиви на диги и 
наводнения; дейности по популяризацията на информационните и комуникационните 
технологии; оборудване за осъществяване на електронно управление за пилотни 
области Стара Загора, Бургас и Добрич чрез осигуряване на мрежова свързаност през 
Националната държавна мрежа; стартирано е изграждането на Националната система за 
спешни повиквания с единен европейски номер 112 (за целта са предоставени 
допълнително 13.0 млн. лв. по бюджета на Държавната агенция за информационни 
технологии и съобщения); доизграждане на националната електронна съобщителна 
мрежа (за целта са предоставени допълнително 12.0 млн. лв. по бюджета на 
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения); осъществено е „on 
line” обучение и сертифициране на преподаватели и обучение на малки и средни 
предприятия и др.  

Отговорните министерства и ведомства, които са ангажирани за изпълнението на 
държавната политика в областта на транспорта и съобщенията през 2007 г. са МТ, 
МРРБ, МФ, ДИТС и КРС. 
 

Отчетените текущи разходи по общинските бюджети за група “Транспорт и 
съобщения” възлизат на 437.3 млн. лв., от които 237.8 млн. лв. текущи и 199.5 млн. лв. 
капиталови разходи. В групата, за делегираните от държавата дейности за издръжка са 
отчетени 1.9 млн. лв. Тези средства са с 0.8 млн. лв.  повече от определените със закона, 
и това са средствата за  издръжка на фериботен комплекс Белослав. По отчета за 
изпълнението на общинските бюджети за 2007 г. са отчетени средства за 
дофинансиране на групата в размер на 0.01 млн. лв. 

За общините, текущите разходи за местни дейности в групата по отчет са в размер 
на 218.7 млн. лв. Утвърдените разходи по закон са 90.5 млн. лв. Изпълнението спрямо 
закона е със 128.2 млн. лв. в повече, което се дължи на по-голямата численост по отчет 
– със 153 щатни бройки повече от закона. В тази функция се отчитат присъщи на 
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общината дейности като вътрешен транспорт, поддържане на пътната мрежа, селско 
стопанство и др. По-високите разходи за тези дейности са в резултат на отчетените по-
високи собствени приходи за годината в сравнение с предходната 2006 г.  

Разходите по бюджета на Националния фонд за група „Транспорт и съобщения” 
са по предприсъединителни инструменти на ЕС, като техният размер за годината е 
183.6 млн. лв., като те са свързани основно с управляваните от ИА мерки по програма 
ИСПА във връзка изграждане на терминала на летище София, реконструкция и 
модернизация на участъци от републиканската железопътна мрежа част от 
Европейските транспортни коридори, бъдещо изграждане на ж.п мост Видин – 
Калафат, мерки по програма ИСПА във връзка изграждане на Автомагистрала 
„Люлин”, Транзитни пътища 3 част от Европейския транспортен коридор и за 
изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура  по програми ФАР 
трансгранично сътрудничество. 

 

Група Г: „Промишленост и строителство” 
 

Основната цел на публичните разходи през 2007 г. за група „Промишленост и 
строителство” е свързана с повишаването на конкурентноспособността на българската 
икономика . 

С извършените през 2007 г. разходи, в размер на 15.3 млн. лв., са обезпечени и 
осигурени финансово следните дейности: 
♦ стимулиране създаването и развитието на иновативни предприятия и подобряване 

на проиновативната бизнес среда; 
♦ създаването на предприятия, базирани на иновативни идеи и стимулиране на 

научно-изследователската и развойна дейност в малки и средни предприятия 
/МСП/; 

♦ подпомагане развитието на благоприятна про-иновационна среда за микро, малки 
и средни предприятия; 

♦ разработване на политики в областта на външната търговия; 
♦ насърчаване на контактите на бизнес-ниво – провеждане на бизнес форуми, 

участия в панаири и изложения, провеждане на презентации, конференции и други 
мероприятия; 

♦ провеждане на обучения в областта на външната търговия за български фирми; 
♦ разработване и поддържане на система база данни с предприятия, имащи 

експортен капацитет, позволяваща търсене на партньори и обмяна на информация 
с партньорски чужди институции и техни подразделения и др. 
Горепосочените дейности са обхванати в две програми - „Стимулиране на 

иновационните процеси” и „Развитие на експортния потенциал”, които са част от 
Политиката за развитие на пазарната икономика. 

Чрез изпълняването на програмите, през 2007 г. са постигнати следните резултати:  
 Изпълняват се мерките, залегнали в Националната иновационна стратегия: 

♦ стимулиране на пазарно-ориентирани научно-приложни изследвания, 
предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни 
капитали за финансиране на иновации чрез Националния иновационен фонд 
/НИФ/. Резултатността от дейността на НИФ е видна от отчетените данни – 168 
бр. проектни предложения, 102 бр. от тях класирани, а сключените договори са 77 
бр.; 

♦ промоция на иновационната система за подпомагане партньорството и 
ефективното взаимодействие между държавната администрация, университетите, 
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научните организации и институти, предприятията и всички заинтересовани 
организации чрез изграждане на необходими връзки между тях; 

♦ създаване и развитие на Центрове по предприемачество (към висшите училища) с 
цел подготовка на студенти от техническите университети за стартиране на 
собствен бизнес. Към момента са създадени четири такива центъра. 

 

 Разширяване присъствието на български стоки на чуждестранните пазари чрез: 
♦ организирани  национални участия в международни изложения и панаири (42 бр. с 

284 участващи фирми); 
♦ бизнес делегации и бизнес форуми в чужбина (14 бр. с участието на 285 фирми 

участници); 
♦ обучения в областта на външнотърговската дейност (53 бр. с 1274 представители 

на фирми) и др. 
 Разработени са национални промоционални и продуктови рекламно-

информационни материали на основните световни езици. 
 Предприемани са активни мерки за подпомагане на малките и средни предприятия 

и повишаване на тяхната конкурентноспособност; 
 Повишава се заетостта на млади висококвалифицирани специалисти в иновативни 

фирми и др 
 

Изразходваните през 2007 г. средства в група „Промишленост и строителство” са 
по-големи от тези отчетени през 2006 г. с 5.6 млн. лв.  Това се дължи на по-големия 
размер на предоставените чрез корекция от централния бюджет средства за 
Националния иновационен фонд (за 2006 г. са 8.0 лв., а за 2007 г. са 12.0 лв.), както и на 
допълнително осигурените чрез вътрешно преструктуриране на разходите в системата 
на МИЕ средства за осигуряване дейността на увеличената през годината численост на 
заетите в тази група и др. 

Отговорните министерство и ведомство, които са ангажирани за изпълнението на 
държавната политика в областта на промишлеността и строителството през 2007 г. са 
МИЕ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, 
която е в структурата на министерството. 

 

Група Д: „Туризъм” 
 

Основната цел на публичните разходи в областта на туризма са насочени към 
неговото развитие като водещ отрасъл в икономиката и ефективен инструмент за 
социално-икономически растеж. 

Извършените през 2007 г. разходи по тази група са в размер на 19.0 млн. лв. на 
консолидирана основа. За министерствата и ведомствата разходите са по-големи със 
6.2 млн. лв. спрямо планираните със ЗДБРБ за 2007 г. Дължи се на извършена текущо 
през 2007 г. корекция с цел осигуряване на средства за организиране и провеждане на 
целогодишна рекламна кампания на България и осъществяване на дейности в областта 
на туризма. 

С горепосочените средства финансово е обезпечено и осигурено изпълнението на 
целите на Програма „Устойчиво развитие на туризма” към Политиката за развитие на 
пазарната икономика, както следва: 
♦ разработване на политика за устойчиво развитие на туризма; 
♦ национална реклама и промоция на България, като туристическа дестинация на 

международните пазари; 
♦ промоция и рекламиране на България като място за почивка на българските 

граждани; 
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♦ подпомагане развитието на туризма в България, включително и развитието на 
специализираните видови туризъм; 

♦ мониторинг върху качеството на услугите в туристическите обекти и 
туристическия продукт, предлаган от България като туристическа дестинация, 
чрез системата за регистриране и категоризиране; 

♦ членство в международни и други специализирани организации по туризъм; 
♦ изграждане на информационна система за ресурсите на туризма и единен 

туристически регистър; 
♦ разработване на анализи и прогнози за развитие на туризма; 
♦ текущи специализирани маркетингови и други проучвания в туризма. 
 

Горепосочените цели са постигнати чрез извършване на следните дейности: 
 

♦ България е представяна на международни туристически изложения с водещи 
послания: „България на прага на Европейския съюз”, „България – води на 
здравето”, „България – страна на древни цивилизации”; 

♦ организирани са журналистически и експедиентски турове с представители на 
специализирани медии и медии с обща насоченост от целевите пазари – 
Финландия, Украйна, Русия, Полша, Канада, САШ, Япония и др.; 

♦ организирана е ефективна реклама в чуждестранни медии – по телевизия CNN е 
излъчван 45-секунден филм за България; 

♦ публикувани са материали, както в специализираната преса, така и във вестници и 
списания с обща насоченост; 

♦ международните изложения в Щутгарт, Братислава, Берлин, Киев и Москва са 
подкрепени с пресконференции и с масирана външна реклама като билбордове, 
транспаранти, излъчвания по метро-медия и др.; 

♦ финализирани са производствата на 13-минутен рекламен филм „България – 
страна на чудесата” и на 45-секундни видео-клипове за България на тема море, 
младежи и еко-туризъм с версии на английски, немски и руски езици, вторите са 
излъчени на всички прояви, в които Държавната агенция по туризъм е участник; 

♦ на територията на България са популяризирани известни и по-малко известни 
туристически обекти, чрез рекламни материали, филми и снимки, представяни са 
нови видове туризъм, с цел привличане на българските туристи към българските 
курорти за почивка; 

♦ съпоставяни са предлагания от България туристически продукт с тези на други 
страни, извършван е мониторинг на стратегиите на конкурентните ни в туризма 
страни, внедряват се нови видови туризъм – екотуризъм, културен туризъм, 
балнеолечебен и спа туризъм; 

♦ проведени са маркетингови и други проучвания с цел подобряване на качеството 
на предлаганите туристически услуги и др. 

 

Съществуват и причини и фактори, които оказват негативно въздействие върху 
постигането на планираните крайни резултати, а те са: 
♦ въвеждането на визов режим с Македония, Сърбия и Черна гора доведе до 

намаляване на туристите от тези страни към България ( с  -73.96%  за Македония и 
с -79.33%  за другите две страни); 

♦ ограничаването на част от авиокомпаниите, извършващи чартърни полети за 
руски туристи до България след приемането й в ЕС, вследствие задължението за 
страната ни да прилага стриктно изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) № 
1702/2003 от 24.09.2003 г., постановяващ приложими правила за сертифициране 
на летателната годност и за екологично сертифициране на въздухоплавателни 
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средства и свързаните с тях продукти, части и прибори, както и за сертифициране 
на организации за проектиране и производства;  

♦ отпадането на визови облекчения за туристи от Руската Федерация -  на 
01.04.2007 г. изтече срокът на действие на РМС № 420/02.06.2006 г. за временно 
освобождаване от такса за издаване на визи за летния туристически сезон. 
Въвежда се единната цена за виза за страни от ЕС в размер на 35 евро; 

♦ преустановяването на задължителната регистрация от Национална служба 
гранична полиция на преминаванията на граждани от ЕС в автоматизирания 
информационен фонд от 17.01.2007 г. води до затруднения в отчитането на 
туристопотока от ЕС към България. От тази дата данните за този вид пътувания са 
по оценка на Националния статистически институт. 
Като цяло, вследствие повишаване атрактивността на българското представяне на 

международните туристически изложения чрез богата анимация, демонстрация на 
занаят и др. се повишава интереса на потенциалните туристи към посещение в нашата 
страна. Нараства и интереса от страна на българските туристически фирми и асоциации 
към участия в международни туристически изложения. Във връзка с по-добрата 
реклама на страната на изложенията в чужбина е засилен интереса на чуждестранните 
туристи за посещения в България. 

Отговорното ведомство, което е ангажирано с изпълнението на държавната 
политика в областта на туризма през 2007 г. е Държавната агенция по туризъм, 
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката и 
енергетиката. 

 

Група Е: „Други дейности по икономиката” 
 
Средствата в тази група са предназначени основно за изграждане на 

инфраструктурни обекти, дейностите в областта на метрологията и техническия надзор, 
на стандартизацията, на сертификацията и изпитването, на приватизацията и 
следприватизационния контрол, на патентната дейност, на дейностите по 
акредитирането на лаборатории и органи, на дейностите, насочени към насърчаване на 
търговията и др. 

Разходите за групата по републиканския бюджет са в размер на 94.2 млн. лв., от 
които по централния бюджет 26.6 млн. лв. и по бюджетите на министерствата – 67.6 
млн. лв. Разходите по централния бюджет представляват разходи за издръжка.  

Със ЗДБРБ за 2007 г. за група ”Други дейности по икономиката” за министерства 
и ведомства са утвърдени нелихвени разходи в размер на 73.7 млн. лв., от които 63.1 
млн. лв. текущи и 10.6 млн. лв. капиталови разходи. Вследствие на разпределението на 
бюджета съгласно ПМС №20/2007 г. и в резултат на текущи корекции през годината 
утвърдените разходи по група Е ”Други дейности по икономиката” са в размер на 79.1 
млн. лв., от които 77.0 млн. лв. текущи и 2.1 млн. лв. капиталови разходи. В края на 
2007 година с Постановление № 298/2007 г. на МС за одобряване на допълнителни 
бюджетни кредити за 2007 г. са предоставени допълнителни финансови средства в 
размер на 11.0 млн. лв. предназначени за своевременно изплащане на обезщетения и 
суми по изпълнителни листове на влезли в сила решения на последна инстанция срещу 
Агенцията за следприватизационен контрол и Агенцията за приватизация. 

През 2007 г. по бюджетите на министерства и ведомства по групата са 
изразходвани  67.6 млн. лв., от които 65.6 млн. лв. текущи и 2.0 млн. лв. капиталови 
разходи, разпределени за финансиране на следните дейности: 
♦ Издателската дейност, Държавен вестник и хранителния комплекс на Народното 

събрание – 2.4 млн. лв. 
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♦ Редакция „Нормативни актове”, Ловни стопанства „Воден” и „Искър” към 
Министерски съвет – 2.4 млн. лв. 

♦ Център за преводи и редакции, издръжка на дворци, резиденции и стопанства към 
МДААР– 5.2 млн. лв. 

♦ Дейност по отпечатване на ценни книжа, издаване на списание „Бюджет” и 
допълнително материално стимулиране на служителите в МФ – 34.8 млн. лв. 

♦ Разходи по бюджета на МИЕ за подобряване на бизнесклимата чрез ефективен 
контрол на регулативните режими, чрез ускоряване на демонополизацията и 
приключване на приватизацията, осигуряване закрила на индустриалната 
собственост, осигуряване достъпа на български стоки и услуги до други пазари, 
осъществявани чрез Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, 
Изпълнителна агенция “Сертификация и изпитване”, Агенция за приватизация, 
Агенция за следприватизационен контрол, Патентно ведомство, Изпълнителна 
агенция “Българска служба за акредитация”, Агенция по обществени поръчки и 
Български институт по метрология – 22.2 млн. лв. 

♦ Главна редакция „Педагогически издания”, в-к „Аз-буки” към МОН – 0.5 млн. лв. 
 

Разходите за тази група, отчетени по общинските бюджети, са в размер на 124.5 
млн. лв., от които текущи разходи 78.4 млн. лв. и капиталови – 46.1 млн. лв. От тях по-
голям дял заемат разходите за местни дейности, които са в размер на 116.6 млн. лв. В 
тази група са отчетени основно разходите за функциониране и поддържане на 
общинските пазари, наблюдение и контрол над тяхната дейност, поддържане на 
различни помощни стопанства, столове и др.  

 

Разходите в консолидирания отчет на НФ в групата са в размер на 60.4 млн. лв., и 
са във връзка с администрирането на средствата по предприсъединителните фондове, 
които са предимно разходи за възнаграждения на персонала по извънтрудови 
правоотношения, следвани от разходите за външни услуги. Значителен дял от 
разходите представляват и общо административни разходи платени от ИА /туининг 
проекти, мониторингови комитети/.  

3.3.9. Разходи некласифицирани в другите функции 
 

 (млн. лв.) 

ОТЧЕТ 2007 г. КФП РБ Соц. 
осигуряване ВУЗ БНР Общини ИБСФ 

IХ. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ 
В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ 630,8 617,5 1,2 0,0 0,0 12,0 0,0
Лихвени разходи 630,8 617,5 1,2 0,0 0,0 12,0 0,0

 
В тази функция се отчитат лихвените плащания по вътрешния и външния дълг. 

Предвидените разходи за лихви през 2007 г. на консолидирано ниво са в размер на 
730.5 млн. лв. Реално отчетените в края на годината лихвени плащания са в размер на 
630.8  млн. лв., или 86.4% от предвидените в разчетите към ЗДБРБ за 2007 г.  
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3.4 Изпълнение на показателите в частта на финансирането по 
консолидираната фискална програма за 2007 г. 

 

3.4.1. Външно финансиране 
 

Нетният размер на външното финансиране по КФП за 2007 г. е отрицателно и 
възлиза на 317.8 млн. лв., което е над предвидените 277.9 млн. лв. в разчета по ЗДБРБ 
за 2007 г. Преизпълнението спрямо разчета за годината се дължи основно на по-нисък 
от планирания размер на постъпленията от външни заеми. 

     Външни заеми 
Размерът на усвоените външни заеми на консолидирана база за 2007 г. е 493.3 

млн. лв., което представлява изпълнение от 74.7% спрямо планираното в ЗДБРБ за 
2007 г. Заемите са усвоени както следва: 

- По централния бюджет - усвоените външни заеми са в размер на 222.96 млн. лв., 
което представлява 95.9% от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. В края на месец юни 
2007 г. по сметките на централния бюджет са постъпили 114 млн. евро, които 
представляват Първи заем за развитие на политиките: Институционална реформа в 
социалния сектор от Международната банка за възстановяване и развитие. 

- По бюджетите на министерствата и ведомствата - в ЗДБРБ за 2007 г. новото 
външно финансиране по ДИЗ е в размер на 254.6 млн. лв. През годината продължиха 
усвояванията по 10 заема. Общата стойност на получените средства от външно 
финансиране е 190.1 млн. лв. или 74.6% изпълнение. Предвид изтичане на крайните 
срокове за усвояване на средства от заемите и приключване на проектите, се отчита 
преизпълнение на външното финансиране при 3 кредита. Най-висок процент усвояване 
на заложените в ЗДБРБ за 2007 г. средства е отчетено от страна на Фонд 
„Републиканска пътна инфраструктура” – 142.2%, следван от МТСП – 128.3%. Следва 
да се отбележи, че през годината, както и през последните няколко години, отново не 
стартира усвояването на средства по два от заемите на МТ, поради забавяне 
изпълнението на проектите. Като цяло се наблюдава ниска усвояемост на средствата по 
ДИЗ, което налага промени в условията на сключените договори и в разпределението 
на външното финансиране по бюджетите на съответните получатели. 

Размерът на усвоените заеми по ДИЗ с краен бенефициент търговско дружество е 
31.9 млн. лв., или 26.1% от заложеното в програмата. Ниският процент на изпълнение 
се дължи на забавяне реализацията на заеми, които се управляват от МИЕ и МТ.  
- По бюджетите на общините – усвоените външни заеми са в размер на 48.4 млн. 
лв., което представлява 95.2% от предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. 

Най–голям брой инвестиционни проекти управлява Министерство на финансите 
– 12, като 9 са на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”. Следва МРРБ с 5 
заема, МЗ и МТСП с по 4 заема и МТ с 3 заема. 
 

                    Погашения по външни заеми 
Размерът на извършените през годината погашения по външни заеми на 

консолидирана основа е 901.2 млн. лв., което съпоставено с разчетите към ЗДБРБ за 
2007 г. представлява изпълнение от 95.9%. Извършените погашения са както следва: 

По централния бюджет - през отчетната година бяха изплатени погашения по 
външни заеми в размер на 790.2 млн. лв.(в т. ч. 483.4 млн. лв. погашения по ДЦК, 
емитирани на международните капиталови пазари), което представлява 95.0% от 
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предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. През годината е погасен заема към правителството на 
Конфедерация Швейцария на стойност 28 млн. лв. Плащанията към останалите външни 
кредитори са регулярни, в съответствие с погасителните планове. С най-съществен дял 
– 61.2% са погашенията по облигациите, емитирани на международните финансови 
пазари, поради падеж на емисия с номинална стойност 250 млн. евро, плащания по 
заеми от Европейския съюз – 171.1 млн. лв. или 21.7% и Световната банка – 51.4 млн. 
лв. или 6.5%.   

По бюджетите на министерствата и ведомствата - в ЗДБРБ за 2007 г. са заложени 
погашения по ДИЗ на обща стойност 67.5 млн. лв. съгласно договорените в 
споразуменията погасителни схеми. Изплатените средства са в размер на 62.6 млн. лв., 
което представлява 92.6% изпълнение. Разликата между параметрите по отчет и закон 
се дължи на по-ниския курс на щатския долар, при който са извършени съответните 
плащания, в сравнение с използвания прогнозен курс при изготвяне на разчетите за 
ЗДБРБ за 2007 г. 

Погашенията по ДИЗ с краен бенефициент се извършваха регулярно, в 
съответствие с предвидените погасителни схеми и към края на периода изплатените 
средства възлизат на 36.6 млн. лв., или 94.5% от предвиденото по закон.   

По бюджета на ДОО – погашения в размер на 2.3 млн. лв., или 100% от 
предвиденото в ЗБДОО за 2007 г. 

     Операции на външния пазар  
 

През 2007 г. са извършени две операции по предплащане на дълг, чиято обща 
стойност възлиза на 477.8 млн. лв. Резултатите от тези транзакции се отразиха 
благоприятно в посока намаление размера на външния дълг като абсолютен размер и 
като съотношение спрямо БВП, нарастване на дълга с фиксирани лихвени купони и 
редуциране на задълженията в евро и специални права на тираж.  

През месец април 2007 г. е изплатен напълно дълга по тригодишното 
споразумение с Международния валутен фонд в размер на 449.8 млн. лв. През месец 
октомври изцяло е погасен дълга и към правителството на Конфедерация Швейцария в 
размер на 28.0 млн. лв. Всички операции са извършени в съответствие с условията на 
кредитните споразумения и след анализ на конкретните параметри по дълга и на 
възможностите за неговото предплащане. 

     Вземания от чужбина (+)  
При предвидени в ЗДБРБ за 2007 г. 3.1 млн. лв., като погашения по предоставени 

правителствени кредити на други държави през годината бяха получени валутни 
постъпления в равностойност на 0.95 млн. лв.  

При планирано през 2007 г. пасивно салдо по ред „Клирингови разчети”, нетният 
резултат, отчетен във финансирането на бюджета е положителен и е  + 0.14 млн. лв.  

     Наличности (нето) в левова равностойност на валутни с/ки в чужбина 
Нетното изменение на наличностите в левова равностойност по валутни сметки в 

чужбина е намаление на наличностите с 89.0 млн. лв., основно поради намаление на 
гаранционния депозит на МО за осигуряване на финансирането на 60% от стойността 
на приоритетен инвестиционен проект за доставка на вертолети за въоръжените сили на 
Република България (остатъка по гаранционния депозит на МО в края на периода е 
297.4 млн. лв.).  
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Вътрешно финансиране 
 

Нетният размер на вътрешното финансиране за годината е отрицателен – 2 215.5 
млн. лв. и включва заеми от БНБ /МВФ/ и други банки (нето), операции с ДЦК (нето), 
покупко-продажба на ДОбЦК, нетно изменение на депозитите, друго финансиране, 
възмездно финансиране (нето) и придобиване на дялове, акции и съучастия (нето). 

 Заеми БНБ (нето) 
През 2007 г. беше изцяло погасен дългът към БНБ /МВФ/. През отчетния период 

общият размер на извършените погашения /обратни покупки на специални права на 
тираж/ възлиза на 498.3 млн. лв., в т.ч. извършеното през м. април пълно предсрочно 
погасяване на дълга към МВФ в размер на 449.8 млн. лв. 

 Заеми от други банки и финансови институти – нето 
Изпълнението на показателя за годината е 60.0 млн. лв. и отразява получените 

краткосрочни и дългосрочни заеми по общинските бюджети, както и извършените 
погашения по тези заеми. 

 Операции с държавни ценни книжа  (нето)  
На консолидирана база отчетеното изпълнение за показателя е положително и е в 

размер на 268.9 млн. лв., което представлява 80.9% от планираното в ЗДБРБ за 2007 г. 
Изпълнението е както следва: 

- По централния бюджет – нетното вътрешно финансиране към 31.12.2007 г. от 
операции с държавни ценни книжа през годината е положително и възлиза на 252.7 млн 
лв., което представлява 76% изпълнение на предвиденото в Закона за ДБ за 2007 г. 
Фактическите постъпление в бюджета от емисии ДЦК през периода възлизат на 629 
млн. лв., а осъществените погашения по ДЦК съответно са 376.3 млн. лв. Общата 
номинална стойност на емитираните през годината ДЦК на вътрешния пазар, възлиза 
на 640.0 млн. лв., като изпълнението по този показател спрямо заложеното в Закона за 
ДБ за 2007 г. е 85.0%. Редукцията на брутната вътрешна емисия се дължи основно на 
по-малкия обем от планираните по емисии средносрочни и дългосрочни ДЦК (със 70 
млн. лв.). Това е пряко следствие както от пазарните условия, свързани с очаквано 
покачване в доходността по дългосрочните и средносрочните ДЦК, особено изразена 
през последните няколко месеца на годината, така и от реализирания висок размер на 
бюджетен излишък и ниво на фискалната резервна сметка, поради което не се 
изискваше съществено финансиране на бюджета чрез емисии ДЦК на вътрешния пазар. 

Пазарната среда за емитиране на вътрешен държавен дълг остана относително 
благоприятна и през 2007г., при запазване на относително постоянен интерес на 
участниците на пазара към ДЦК от всички матуритетни групи. Търсенето на ДЦК 
продължаваше да превишава предлагането, за което свидетелстват и постигнатите 
коефициенти на покритие. Среднопретеглените коефициенти на покритие по видове 
емисии – 3 м. съкровищни бонове, 3-годишни, 5-годишни и 10-годишни съкровищни 
облигации бе съответно 2.56%, 2.73%, 2.74% и 2.86%. Отново най-голям интерес бе 
проявен към 10-годишната емисия, от която бе предложено и най-голямо количество. 
Това спомогна за изпълнение на правителствената стратегия в областта на вътрешния 
дълг, изразяваща се в увеличаване на относителния му дял, чрез приоритетно 
емитиране на средносрочни и дългосрочните ДЦК, и удължаване на средния матуритет 
на емисиите в обръщение.От планираните 75 млн. лв. емисии на съкровищни бонове са 
емитирани такива с обща номинална стойност 60.0 млн. лв. Периодичността на 
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аукционите за тримесечни съкровищни бонове през 2007 г. беше редуцирана и МФ 
проведе четири аукциона на 3-месечни ДЦК.  

Емитираните през 2007 г. съкровищни облигации са в размер на  580.0 млн. лв., 
което представлява 89% изпълнение на този показател. Бяха емитирани 3-, 5 - и 10-
годишни ДЦК, деноминирани в лева. И през тази отчетна година се запази тенденцията 
към удължаването на матуритета на емисиите ДЦК, като средния матуритет на ДЦК, 
емитирани на аукционен принцип нарасна до 7.32 години, в сравнение със 7.13 години 
към края на 2006 г. 
- По бюджетите на общините – нетната стойност на операциите с ценни книжа 
отчетени по общинските бюджети за 2007 г. е положителна и е в размер на 16.3 млн. лв. 
В разчетите по КФП за 2007 г. за този показател не са планирани стойности.   

3.4.2. Възмездно финансиране (нето)  
 

Нетният размер на възмездното финансиране е положителен – 79.0 млн. лв. 
Нетните операции по ДИЗ с краен бенефициент търговско дружество за 2007 г. са 

в размер на 14.4 млн. лв., или 31.9 млн. лв. усвоените средства по ДИЗ с краен 
бенефициент и 46.3 млн. лв. погашения по ДИЗ с краен бенефициент.  

В ЗДБРБ за 2007 г. бе заложено ново външно финансиране по 4 заема с краен 
бенефициент търговско дружество (Рехабилитация в електроенергетиката -  Енергия 2 – 
ЕИБ; Насърчаване на малки и средни предприятия в гр. и зем. р-ни – KFW; Разширение 
на пристанище Бургас – ФМИС; Развитие на летище София – КФАИР) на обща 
стойност 122.4 млн. лв. През 2007 г. са усвоени средства по ДИЗ с краен бенефициент 
търговско дружество в размер на 31.9 млн. лв., което представлява изпълнение на 
показателя от 26.1% спрямо предвиденото финансиране по закон.  

Погашенията по ДИЗ с краен бенефициент се извършваха регулярно, в 
съответствие с предвидените погасителни схеми. Общо за годината бяха изплатени 
средства на обща стойност 46.3 млн. лв., което представлява 100.5% спрямо 
предвиденото по закон. По-високият размер спрямо планирания със ЗДБРБ за 2007 г. е 
свързан с погашения по заема „Проект за модернизиране и преструктуриране на ВиК 
дружествата” и извършените: предсрочно погасяване на задължението на ВиК – 
Габрово и  погашения от топлофикационни дружества по този заем, управляван от 
МРРБ и МИЕ. В погашенията участва и направеното предплащане по задължението на 
„Слатина Булгарплод” ЕАД по заема „Проект за тържищата в Р България” от купувача.  

Нетният размер на възмездното финансиране за 2007 г. на фонд „Земеделие” е 
отрицателен в размер на 1.5 млн. лв. 

Нетният размер на възмездното финансиране, извършено от ПУДООС е в размер 
на 6.2 млн. лв., използвани за финансиране на инвестиционни екологични проекти. 

 
 

Дялово участие на Република България в капитала и в резервите и 
провизиите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 

 

В съответствие с договора по присъединяването на България и Румъния към 
ЕС, ратифициран от 39-то Народно събрание на 12.05.2005г., и Статута на ЕИБ, 
България е акционер на банката, считано от 1.01.2007 г. Във връзка с това на 
29.05.2007г. беше извършено плащането на първата дялова вноска в капитала и в 
резервите и провизиите на ЕИБ, която е дължима през 2007 г. Платената вноска в 
капитала е в размер на 3,6 млн. лв., а вноската в резервите и провизиите е в размер 10,7 
млн. лв., или общо 14.2 млн. лв. 
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3.4.3. Приватизация 
 
В изпълнение на одобрения план за приватизация за 2007 г., приватизацията на 

държавните активи се осъществи в условията на значително ограничен ресурс от 
дружества с държавно участие, подлежащи на приватизация. Към настоящия момент е 
приватизирана по-голяма част от предприятията от основните отрасли на икономиката, 
като оставащите за приватизация пакети от дялове/акции са основно на дружества от 
енергийния сектор и транспортния сектор и дружества от значение за националната 
сигурност на Република България. 

Разчетените със ЗДБРБ за 2007 г. приходи от приватизация са в размер на 200 млн. 
лв., в т.ч. 180 млн лв. по централния бюджет и 20 млн. лв. за попълване на ФПРП към 
Агенцията за приватизация. Отчетените приходи от приватизация за 2007 г. на 
консолидирана база възлизат на 573.7 млн. лв., в т.ч. средствата от приватизация на 
общински предприятия в размер на 186.1 млн. лв. Постъпленията от приватизация по 
централния бюджет са основно от продажбата на „Топлофикация-Русе” АД, 
„Топлофикация-Пловдив” АД, „Топлофикация-Сливен” АД и от постъпилите суми по 
доверителните сметки по приватизационни договор за продажбата на пакети от акции 
на „ТЕЦ Варна” ЕАД и електроразпределителни дружества Пловдив и Стара Загора, а 
една от големите сделки по общинската приватизация през 2007 г. бе тази за продажба 
на „Слатина Булгарплод” ЕАД.   

 

3.4.4. Трансфер от централния бюджет за Държавния фонд за гарантиране 
на устойчивостта на държавната пенсионна система 

 
 

В подкрепа на дългосрочната стабилност на пенсионната система в създадения 
2006 г. Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система 
(ДФГУДПС) към май 2008 г. е акумулиран ресурс, вкл. приходите от лихви, в размер 
на 707.6 млн. лв. В тази сума са включени трансферите за фонда, както следва: 

- 211.8 млн. лв. - дължими по ЗДБРБ за 2006 г. и преведени през 2007 г., от които 
60.2 млн. лв. представляват 50% от икономиите на разходите по републиканския 
бюджет по чл. 1, ал. 2, раздел II от ЗДБРБ за 2006 г. и 151.5 млн. лв. представляват 25% 
от отчетените по републиканския бюджет за 2006 г. приходи от приватизация на 
държавни предприятия.; 

- 488.5 млн. лв. (преведени през май 2008 г.), от които 224.5 млн. лв. дължими по 
ЗДБРБ за 2007 г. и 264 млн. лв. допълнителен трансфер в размер на превишението на 
отчетения към 31 декември 2007 г. излишък по консолидираната фискална програма 
над 3 на сто от БВП за 2007 г. (в изпълнение на Решението на Народното събрание от 
2007 г.); 

- 7.3 млн. лв. - приходи от лихви върху трансфера преведен през 2007 г.-  
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III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 

2007 г. ПО СЪСТАВНИ БЮДЖЕТИ 
 

1. Републикански бюджет 
 

 Основни параметри на изпълнението на републиканския бюджет за 2007 г. 
 

Изпълнението на основните показатели на републиканския бюджет, на база на 
отчета за касовото изпълнение към 31.12.2007 г., съпоставен към същия период на 
предходната година и програмата е както следва: 
 
Изпълнение на републиканския бюджет за периода 2006 г. - 2007 г. и изпълнение на 
параметрите по ЗДБРБ за 2007 г. 
           (млн. лв.) 

ОТЧЕТ ЗДБРБ ОТЧЕТ 
Отчет 2007  
към 2006 

Отчет 2007
към ЗДБРБ

РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ 2006 2007 2007 (к.4:к.2) (к.4:к.3) 
К. 1 К. 2 К. 3 К. 4 К. 5 К. 6 

   ПРИХОДИ 13 528.6 14 541.5 16 181.4 119.6% 111.3%
     Данъчни приходи 11 652.1 12 716.6 13 920.6 119.5% 109.5%
     Неданъчни приходи 1 794.4 1 576.2 1 941.6 108.2% 123.2%
     Помощи 82.1 248.7 319.1 388.8% 128.3%
            

   РАЗХОДИ, ТРАНСФЕРИ И ВНОСКА ЗА 
ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕС 11 713.4 14 407.1 15 046.6 128.5% 104.4%

    Разходи 6 998.8 8 684.1 8 611.3 123.0% 99.2%
     Текущи нелихвени разходи 5 134.3 6 001.2 5 873.8 114.4% 97.9%
     Капиталови разходи 1 233.7 1 955.3 2 120.1 171.8% 108.4%
     Лихвени разходи 630.8 727.5 617.5 97.9% 84.9%
    Трансфери 4 714.6 5 088.6 5 840.1 123.9% 114.8%
    Вноска в общия бюджет на ЕС 0.0 634.4 595.2 0.0% 93.8%
            

   ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) 1 815.3 134.4 1 134.8     
 

Планираните в ЗДБРБ за 2007 г. приходи по републиканския бюджет са в 
размер на 14 541.5 млн. лв., като отчетените касови постъпления към 31.12.2007 г. са в 
размер на 16 181.4 млн. лв. или изпълнението на приходната част на републиканския 
бюджет е 111.3 на сто спрямо разчета. В абсолютна сума преизпълнението е 1 639.9 
млн. лв., в т.ч. данъчни приходи – 1 204.0 млн. лв., неданъчни приходи – 365.4 млн. лв. 
и помощи – 70.5 млн. лв. Съпоставката с отчетените постъпления по републиканския 
бюджет за 2006 г. показва, че през 2007 г. постъпленията нарастват с 19.6% или в 
абсолютна сума са събрани 2 652.8 млн. лв. повече. Това се дължи най-вече на 
отчетения ръст на данъчни постъпления, 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%). 

 Постъпленията от данъци по републиканския бюджет за 2007 г. са в размер на 
13 920.6 млн. лв., което представлява преизпълнение с 9.5% на разчетите за годината. 
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 повлияха върху 
нарастването на приходите от косвени данъци през 2007 г. са ръстът 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. Приходите от преки 
данъци за 2007 г. са в размер на 3 813.7 млн. лв. и надвишават разчета за годината с 
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27.0%. Постъпленията от данъка върху дохода на физическите лица, корпоративния 
данък, данъка върху дивидентите и доходите и другите данъци по ЗКПО надвишават 
значително планираните постъпления за годината, като факторите допринесли за това 
са преди всичко: 

- проявяващите се динамични ефекти от мерките в данъчната политика по 
отношение на корпоративните данъци през последните години, вследствие на 
които се увеличиха стимулите за инвестиции, насърчава се икономическата 
активност, респ., нарастват печалбите на компаниите, намалява се делът на сивата 
икономика и се увеличават постъпленията в бюджета; 

- приходите от ДДФЛ бяха сериозно повлияни от нарастването на  доходите на 
заетите в частния и публичния сектор, увеличението на заетите и ниската 
безработица, по-големия размер на постъпилия данък по годишните данъчни 
декларации и авансовите вноски и др. 
Отчетените неданъчни приходи по републиканския бюджет към 31.12.2007 г. са 

в размер на 1 941.6 млн. лв., или 123.2% спрямо годишния разчет. Много добро е 
изпълнението на неданъчните приходи по бюджетите на министерствата и ведомствата 
(139.5% спрямо ЗДБРБ за 2007 г.), които възлизат на 1 394.2 млн. лв. и формират 71.8% 
от неданъчните приходи по републиканския бюджет. Изпълнението на неданъчните 
приходи по централния бюджет за отчетния период е в размер на 543.3 млн. лв., или 
94.7% спрямо предвиденото за годината. Изпълнението на някои от приходните 
параграфи в частта на неданъчните постъпления по централния бюджет превишава 
планираното в разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. - приходите от дивиденти към края на 
годината представляват 126.2% спрямо годишния разчет, а постъпленията от концесии 
– 136.1% спрямо планираните със ЗДБРБ за 2007 г. 

 Постъпилите помощи по републиканския бюджет през 2007 г. са в размер на 
319.1 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 
(общо 263.2 млн. лв.). 

 

Разходите по републиканския бюджет (вкл. трансферите за др. бюджети и 
вноската за бюджета на ЕС) за 2007 г. са в размер на 15 046.6 млн. лв., което 
представлява 104.4% спрямо предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. При анализа на 
разходите по републиканския бюджет следва да се има предвид одобрените 
допълнителни бюджетни кредити (разходи и трансфери) за осъществяване на 
приоритетни политики и проекти за 2007 г. в общ размер на около 1.2 млрд. лв. за 
сметка на преизпълнението на приходите. 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 ЕС; за финансиране на модернизацията на отбраната, за 
системата на 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. 

Нелихвените разходи по републиканския бюджет (без трансферите за др. 
бюджети и без вноската за общия бюджет на ЕС), извършени през 2007 г. са в размер 
7 993.8 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 1 625.8 
млн. лв., което представлява ръст от 25.5%. Текущите нелихвени разходи представляват 
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97.9% от планираните с разчета за годината. Разглеждайки разходите в контекста на 
икономическия им характер се откроява ясно приоритетността на инвестиционните 
разходи през 2007 г. Основната част от одобрените от Народното събрание и 
Министерския съвет допълнителни средства по републиканския бюджет имат 
инвестиционен характер, което обуславя и значителния ръст на капиталовите разходи 
спрямо предходната година от 71.8%. Капиталовите разходи също така превишават и 
планираните със ЗДБРБ за 2007 г. (поради одобрените допълнителни бюджетни 
кредити по републиканския бюджет), като в края на годината отчетените капиталови 
разходи, вкл. прираста на държавния резерв са в размер на 2 120.1 млн. лв. или 108.4% 
спрямо годишния разчет.  

По отчет лихвените плащания по републиканския бюджет за 2007 г. са в размер на 
617.5 млн. лв., или 84.9% от предвидените със закона. В основната си част това са 
разходи за лихви по външни заеми, които за отчетния период са в размер на 460.7 млн. 
лв. Лихвите по вътрешни заеми са в размер на 156.8 млн. лв. или 79.2% от разчета за 
2007 г.  

Предоставените трансфери/субсидии от републиканския бюджет за други 
бюджети (нето) са в размер на 5 840.1 млн. лв. или 114.8% спрямо одобрените по закон. 

От общата сума на трансферите са предоставени средства, основно както следва: 
 

- Нетните трансфери/субсидии, предоставени на общините от републиканския 
бюджет са в общ размер на 2 239.8 млн. лв., което е с 621.8 млн. лв. над разчетените по 
ЗДБРБ за 2007 г. Увеличението на предоставените субсидии/трансфери е на база 
направените корекции на бюджетните взаимоотношения на общините с централния 
бюджет и трансферите с министерствата и ведомствата. 

Бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет по отчет 
към 31.12.2007 г. възлизат на 2 106.0 млн. лв., в т.ч. държавен трансфер на преотстъпен 
данък по ЗДДФЛ в размер на 788.1 млн. лв., обща допълваща субсидия в размер на 
633.4 млн. лв., общо трансфери за местни дейности в размер на 172.9 млн. лв., целева 
субсидия за капиталови разходи в размер на 336.0 млн. лв., други целеви трансфери в 
размер на 176.5 млн. лв. и възстановени субсидии (вноски) в ЦБ в размер на 0.9 млн. лв. 

Със  ЗДБРБ за 2007 г. са предвидени бюджетни взаимоотношения в размер на 
1 618.9 млн. лв., в т.ч. държавен трансфер на преотстъпен данък по ЗДДФЛ в размер на 
790.3 млн. лв., обща допълваща субсидия в размер на 504.1 млн. лв., трансфери за 
местни дейности общо 171.5 млн. лв., от които обща изравнителна субсидия в размер 
на 103.5 млн. лв., трансфер за компенсиране на отпадналия пътен данък – 58.0 млн. лв. 
и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 10.0 млн. лв., и целева субсидия 
за капиталови разходи в размер на 153.0 млн. лв., от която 40.0 млн. лв. за екологични 
обекти и 45.0 млн. лв. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища. 
Спрямо тези разчети се отчита компенсирано увеличение общо в размер на 487.1 млн. 
лв., от които увеличение на общата допълваща субсидия – 129.3 млн. лв., на 
трансферите за местни дейности– 1.4 млн. лв., на целевата субсидия за капиталови 
разходи – 183.0 млн. лв., намаление на преотстъпения данък по ЗДДФЛ в размер на 2.2 
млн. лв., предоставени целеви трансфери (субвенции) на общините от централния 
бюджет в размер на 176.5 млн. лв. и възстановени субсидии (вноски) в ЦБ в размер на 
0.9 млн. лв.  

Тези увеличения се дължат основно на направените корекции на бюджетните 
взаимоотношения на общините с ЦБ през 2007 г., с които са им предоставени 
допълнително средства над предвидените по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г. По-
значителна част от средствата са насочени към различни инфраструктурни обекти,  за 
прехвърляне на домове за деца лишени от родителски грижи от МОН към общинските 
бюджети, компенсации на безплатните и по намалени цени пътувания, за лекарства на 
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ветерани; за съфинансиране на различни културни прояви, за допълнителни 
възнаграждения на учителите по §35 от ЗНП и Наредба №3 на МОН, за стихийни 
бедствия и аварии, за доставка и изработване на метровлакове и изграждане на метрото 
на Столична община и др. 

През 2007 г. на общините са предоставени трансфери от бюджетите на 
министерствата, ведомствата и държавните органи в размер на 173.2 млн. лв. С 
предоставените допълнителни средства са финансирали целеви програми за временна 
заетост, проекти по предсъединителните програми на ЕС, образователни дейности, 
физкултурни, спортни и други дейности и др.    

 

- За държавното обществено осигуряване и НЗОК – 2 226.4 млн. лв., което е със 
42.9 млн. лв. по-малко от предвидената по закон субсидия от републиканския бюджет в 
размер на 2 269.3 млн. лв. Предоставеният по-малък нетен размер субсидия се дължи на 
преизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване за 
2007 г. и съответно намалени включените в разчета на субсидията средства за 
покриване на недостига по бюджета на ДОО. 

- За съдебната власт – 262.9 млн. лв. (100.1% спрямо годишния разчет) или с 0.3 
млн. лв. повече от предвидените по закон, вследствие на одобрените допълнителни 
целеви средства в процеса на изпълнението на бюджета.   

 

Излишъкът по републиканския бюджет  за 2007 г. е в размер на 1 134.8 млн. лв. 

2. Съдебна власт 
 

Одобрените със ЗДБРБ за 2007 г. средства по бюджета на съдебната власт са 
предвидени за осигуряване на необходимите ресурси на органите на съдебната власт за 
изпълнение на заложените приоритети в Стратегията за реформа на българската 
съдебна система и Програмата за нейното изпълнение. Финансирането на дейностите 
при изпълнението на бюджета приоритетно са свързани с укрепване на 
правоприлагащия капацитет; квалификацията на магистратите и съдебните служители, 
във връзка с промените в законодателството, въвеждане и прилагане на европейските 
стандарти в правораздаването; подобряване на инфраструктурата и сигурността в 
съдебната система; разкриване на Административни съдилища.  

Със ЗДБРБ за 2007 г. по бюджета на съдебната власт бяха одобрени общо 
неданъчни приходи в размер на 50.5 млн. лв., от които за съдебни такси са предвидени 
38.0 млн. лв. През 2007 г. по бюджета на съдебната власт са постъпили неданъчни 
приходи в размер на 79.2 млн. лв., от които 65.3 млн. лв. са от съдебни такси (171.8% 
спрямо одобрените със ЗДБРБ параметри). Основният източник за формирането на 
преизпълнение в постъпленията от такси е търговската регистрация, която се 
извършваше от съдилищата. Спрямо 2006 г. приходите по бюджета на съдебната власт 
са нараснали с 11.1 млн. лв. или с 16.3%. 

В хода на изпълнението на бюджета бяха отпуснати допълнителни средства по 
бюджета на съдебната власт, както следва: 

• 0.15 млн. лв. - на основание чл.34, ал.1 и 2 от ЗУДБ и в изпълнение на РМС 
№60/31.01.2007 г. за определяне на национален представител на Република 
България в Евроджъст; 

• 0.2 млн. лв. - на основание чл.34, ал.1 и 2 от ЗУДБ, §23, ал.2, §24, ал.11 и 
§52 от ПРЗ на ЗДБРБ за 2007 г. и в изпълнение ПМС №130/12.06.2007 г. за 
разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавните 
инвестиционни заеми. 
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Общо извършените разходи по бюджета на съдебната власт за 2007 г. са в размер 
на 335.1 млн. лв., което представлява 107.0% изпълнение на закона. Спрямо 2006 г. 
разходите са нараснали с 10.5%. или с 31.9 млн. лв. повече. В отчета е посочена 
наличност в края на периода в размер на 22.5 млн. лв. 

През 2007 г. са положени усилия за изграждане на добре функционираща съдебна 
система; осигуряване на устойчивост на промените, в резултат от провеждане на 
реформата в съдебната система; осъществяване на програма за модернизация на цялата 
съдебна власт. 

3. Социално-осигурителни фондове 

3.1 Държавно обществено осигуряване 
 

Приходите по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2007 г. 
възлизат на 3 668.9 млн. лв., което представлява 107.9% спрямо заложените в Закона за 
бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г. (ЗБДОО) 3 400.6 млн. лв. 
Най-голям е делът на приходите от осигурителни вноски, които за отчетния период са в 
размер на 3 637.7 млн. лв. и представляват 99.2% от общите приходи. От тях: 
осигурителните вноски за работници и служители от работодатели са в размер на 
2 438.9 млн. лв.; личните вноски от работници и служители - 1 039.7 млн. лв.; вноските 
от самоосигуряващи се - 159.1 млн. лв. В сравнение с предходната година приходите от 
осигурителни вноски са с 416.1 млн. лв. повече. 

Основните фактори, които са оказали влияние върху изменението на приходите са 
следните:  

- нарастването на минималната работна заплата от 160 на 180 лв. от 1.01.2007 г.;  
- промяна в минималните осигурителни прагове по икономически дейности и 

основни квалификационни групи и професии (в резултат на повишението на 
минималната, средната работна заплата и средния осигурителен доход); 

- нарастване на броя на осигурените лица спрямо заложените параметри в 
разчетите по ЗБДОО за 2007 г.; 

- увеличение на вноската за ДЗПО в универсалните фондове – от 4 на 5% от 1 
януари 2007 г. – за сметка на намалението на вноската за фонд „Пенсии” от 19 
на 18% за лицата, родени след 31  декември 1959 г.; 

- намаление на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 1% от 1 октомври -  
за лицата родени преди 1 януари 1960 г. намалява от 23 на 22%, съответно за 
лицата родени след 31.12.1959 г. – от 18  на 17%; 

- намаление на осигурителната вноска за фонд „Безработица” с 2% от 1 
октомври 2007 г.– от 3 на 1% . 

Отчетените неданъчни приходи възлизат на 31.2 млн. лв. или 83.9% от 
планираните 37.2 млн. лв., като преобладават приходите от глоби, санкции и 
наказателни лихви в размер на 24.0 млн. лв. Най-голямо е неизпълнението на 
приходите от ревизионни актове за начет събирани от Националната агенция по 
приходите в полза на ДОО, като по отчетни данни за годината приходите са в размер на 
8.0 млн. лв. или 40.0% от планираните 20.0 млн. лв. 

През 2007 г. отчетените разходи по бюджета на ДОО са 5 557.1 млн. лв., което 
представлява 103.4% спрямо предвидените в ЗБДОО за 2007 г. средства.  

Най-голям е делът на разходите за пенсии. За изплащане на пенсиите по бюджета 
на Държавното обществено осигуряване през 2007 г. са разходвани 4 675.4 млн. лв. (в 
т.ч. 32.1 млн. лв. за пощенски такси и ДДС, във връзка с изплащането на пенсиите). 
Спрямо същия период на предходната година се наблюдава увеличение на отчетените 
разходи за пенсии с 471.7 млн. лв., дължащо се основно на двукратното индексиране на 
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пенсиите – от 1 юли с 10% (вместо с планираното по бюджета 8.5%) и от 1 октомври 
2007 г. – с още 10%. Превишението на планираните разходи за пенсии се дължи и на 
изплащането на допълнителна сума към пенсията на всеки пенсионер за месец 
декември 2007 г. в размер на 100 лв. на основание ПМС No 282/2007 г.  

Отчетените разходи за социални помощи и обезщетения по бюджета на ДОО са в 
размер общо на 780.7 млн. лв., като от тях за обезщетения и помощи при безработица са 
изразходвани 86.3 млн. лв.(с 2.8 млн. лв. по-малко от отчетените през 2006 г.), а за 
здравноосигурителните вноски за пенсионери, безработни лица и деца до 18-годишна 
възраст – 273.1 млн. лв.  Средствата включват и обезщетения при бременност и 
раждане (95.3 млн. лв.) -  с 58.8 млн. лв. повече спрямо 2006 г. - дължащо се на 
увеличения срок, през който се получава това обезщетение – от 135 на 315 дни, от 1 
януари 2007 г.  Обезщетенията за отглеждане на малко дете за 2007 г. са в размер на 
114.8 млн. лв. При обезщетенията за временна неработоспособност поради общо 
заболяване се наблюдава намаление от 21.0 млн. лв. спрямо отчетените за 2006 г., в 
резултат от въведения нов ред за изплащане на обезщетенията.  

Вследствие на оптимизиране на  административните разходи и на завишения 
контрол при тяхното извършване  е реализирана икономия при разходите за службите 
по социалното осигуряване, като са изразходвани с 16.7 млн. лв. по-малко от 
предвидените в ЗБДОО средства. Неизпълнение се наблюдава и при капиталовите 
разходи – за 2007 г. са изразходвани 10.3 млн. лв. или 59.5% от предвидените в ЗБДОО 
за 2007 г. средства. По-ниското усвояване се дължи на забавяне на процедурите за 
обществените поръчки за доставка на дълготрайни материални активи и на дългите 
съгласувателни процедури, поради което се отчита забавяне на строителството в 
обекти, свързани с архивното стопанство. 

При заложената политика по доходите в ЗДБРБ за 2007 г. и състоянието на 
пенсионната система в контекста на неблагоприятните демографски тенденции, 
недостигът в консолидирания бюджет на ДОО за 2007 г. се финансира в размер на        
1 174.2 млн. лв.от централния бюджет под формата на допълнителна субсидия за 
покриване на недостига от средства, планирани в размер на 1 447.3 млн. лв. 

3.2 Учителски пенсионен фонд 
 

Отчетените приходи по бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2007 г. са в 
размер на 31.1 млн. лв. или 110.5% спрямо планираните. Приходите от осигурителни 
вноски са 24.8 млн. лв. и формират 79.7% от общите приходи, а постъпленията от 
лихви са 6.4 млн. лв.   

Общите разходи по бюджета на Учителски пенсионен фонд за 2007 г. са в размер 
на 6.5 млн. лв. или 106.5% спрямо планираните. 

Размерът на пенсиите, изплатени от Учителския пенсионен фонд за 2007 г. е 6.2 
млн. лв.,  като в т.ч. 0.035 млн. лв. са изразходвани  за пощенски такси и ДДС за 
изплащане на пенсиите. 

Националният осигурителен институт, като администриращ Учителският 
пенсионен фонд, провежда следната основна политика: осигуряване на предсрочно 
пенсиониране на педагогическия персонал от предучилищното, началното, основното и 
средното образование. Извършено е осъвременяване на пенсиите с 10% от 1 юли и с 
още 10% от 1 октомври 2007 г. Към пенсиите за м.декември е изплатена еднократна 
допълнителна сума на основание ПМС No 282/2007 г.  
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3.3 Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” 
Приходите по бюджета на фонд ”Гарантирани вземания на работниците и 

служителите” (ФГВРС) за 2007 г. са в размер на 41.8 млн. лв. или 130.2% спрямо 
планираните за 2007 г. Това са основно приходи от осигурителни вноски.   

Общите разходи по бюджета на ФГВРС за 2007 г. са в размер на 0.4 млн. лв. , 
което представлява 14.4% от предвидените по закона за 2007 г. средства. 

3.4 Национална здравно-осигурителна каса 
 

Приходите по бюджета на НЗОК за 2007 г. възлизат на 1 211.3 млн. лв., или 99.9% 
от предвидените със Закона за изменение и допълнение на бюджета на НЗОК 
(ЗИДБНЗОК) за 2007 г. 1 212.3 млн. лв. Най-съществен дял (97.9%) в приходите заемат 
постъпленията от здравноосигурителни вноски, които са в размер на 1 186.0 млн. лв. 
Отчетените неданъчни приходи възлизат на 25.3 млн. лв., или 95.8% от предвидените 
със ЗИДБНЗОК за 2007 г. 26.4 млн. лв. Преобладаващата част от тях са глоби и санкции 
– 12.9 млн. лв. и приходи от лихви по срочни депозити – 12.4 млн. лв.  

Общият размер на актуализираните разходи съгласно ЗИДБНЗОК за 2007 г. е 
1 550.9 млн. лв. От тях през 2007 г. са разходвани 1 495.2 млн. лв., или 96.4% , като с 
най-голям относителен дял са здравноосигурителните плащания, в размер на 1 461.6 
млн. лв. Спрямо 2006 г. здравноосигурителните плащания през 2007 г. са се увеличили 
със 172.2 млн. лв.  

Структурата на здравноосигурителните плащания по отделни направления за 
2007 г. е следната: 

- първична извънболнична медицинска помощ – 113.9 млн. лв.; 
- специализирана  извънболнична медицинска помощ     – 123.8 млн. лв.; 
- дентална  помощ – 69.3 млн. лв.; 
- медикодиагностична  дейност – 51.2 млн. лв.; 
- лекарства за домашно лечение – 282.1 млн. лв.; 
- болнична помощ – 821.0 млн. лв.; 
- други здравноосигурителни плащания   - 0.3 млн. лв. 

 Предвидените със Закона за изменение и допълнение на бюджета на НЗОК 
(ЗИДБНЗОК) за 2007 г. 1 395.8 млн. лв. за здравноосигурителни плащания са увеличени 
със средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи  в размер на 118.6 млн. 
лв., както и с направените икономии от разходите за  издръжка и капиталови разходи. 
Най-голям е относителният дял на разходите за болнична помощ – 56.2%  от общо 
усвоените през отчетната година  разходи за здравноосигурителни плащания. В тази 
сума се включват и 45.1 млн. лв. плащания за болнична помощ в лечебните заведения 
по чл.5 от Закона за лечебните заведения, отчетени като трансфер.  Ръстът на разходите 
за болнична помощ е с 35.5% повече спрямо равнището на тези разходи през 2006 г. 
или с 225.6 млн. лв. в номинално изражение.   

Административните разходи на НЗОК за 2007 г., които включват разходите за 
заплати и осигуровки на персонала и текуща издръжка, възлизат на 31.2 млн. лв., или 
90.2% от годишния разчет, а капиталовите разходи възлизат на 1.2 млн. лв. 

4. Бюджети на общините 
 

През 2007 г. по бюджетите на общините са постъпили приходи в размер на 1 664.0 
млн. лв., което представлява 154.7% изпълнение на годишния разчет към ЗДБРБ за 
2007 г. 
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Данъчните приходи, формирани от имуществени данъци по Закона за местни 
данъци и такси, възлизат на 512.7 млн. лв. и представляват 30.8% от общия размер на 
приходите. В сравнение с 2006 г. тези постъпления са нараснали със 148.7 млн. лв. или 
с 40.6%. Посочената тенденция към увеличаване на събраните данъчни приходи от 
общините за 2007 г. спрямо предходната 2006 г. е показателна за това, че с измененията 
в Закона за местните данъци и такси във връзка с предоставяне на правомощия на 
общините по администриране на местните данъци и такси се увеличава ролята и 
отговорността на общините относно осигуряване на собствената им приходна база и се 
постига очаквания ефект за повишаване на събираемостта на данъчните приходи по 
общинските бюджети. 

Преобладаващ дял (67.6%) в общинските приходи заемат неданъчните 
постъпления, които за 2007 г. са 1 125.6 млн. лв. и основно представляват общински 
такси (558.9 млн. лв.) и приходи от продажби на нефинансови активи (482.1 млн. лв., 
373.9 млн. лв. от които представляват постъпления от продажба на земя). 

 
Бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за годината възлизат на 

2 106.0 млн. лв. В т.ч. са включени: 
• държавен трансфер на преотстъпен данък по ЗДДФЛ в размер на 788.1 

млн. лв.;  
• обща допълваща субсидия в размер на 633.4 млн. лв.; 
• общо трансфери за местни дейности в размер на 172.9 млн. лв.;  
• целева субсидия за капиталови разходи в размер на 336.0 млн. лв.; 
• други целеви трансфери в размер на 176.5 млн. лв.;  
• възстановени субсидии (вноски) в ЦБ в размер на 0.9 млн. лв. 

Спрямо приетите по Закон за 2007 г. бюджетни взаимоотношения в размер на 
1 618.9 млн. лв., компенсираното увеличение общо е в размер на 487.1 млн. лв., от 
които увеличението на общата допълваща субсидия – 129.3 млн. лв., на трансферите за 
местни дейности - 1.4 млн. лв., на целевата субсидия за капиталови разходи – 183.0 
млн. лв., намаление на преотстъпения данък по ЗДДФЛ в размер на 2.2 млн. лв., 
предоставени целеви трансфери (субвенции) от централния бюджет в размер на 176.5 
млн. лв. и възстановени субсидии (вноски) в ЦБ в размер на 0.9 млн. лв.  

Тези увеличения се дължат основно на направените корекции на бюджетните 
взаимоотношения на общините с ЦБ през 2007 г., с които са им предоставени 
допълнително средства над предвидените по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г.  

Към края на периода общините са отчели временни безлихвени заеми (нето) в 
размер на 17.8 млн. лв., от които: 

- „Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)” (по 
програма САПАРД) - 18.4 млн. лв. От тях получени са 53.4 млн. лв. и погасени – 35.0 
млн. лв.; 

- „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни 
сметки/фондове (нето)” са 0.9 млн. лв., като получените са 3.0 млн. лв., а погасените – 
2.1 млн. лв.; 

- „Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето)” са отчетени в отрицателен 
размер от -1.5 млн. лв., от които получени са 1.2 млн. лв., а погасени – 2.7 млн. лв.  

  За 2007 г. общините са получили субсидии/трансфери в размер на 357.9 млн. лв., 
от които: 173.2 млн. лв. от министерства (МРРБ, МТСП, МДААР и др.), за финансиране 
на целеви програми за временна заетост, образователни, фискултурни, еколгични и др. 
дейности, 86.2 млн. лв. от извънбюджетни сметки/фондове и 98.5 млн. лв. от ПУДООС. 
Същевременно през годината от общинските бюджети са предоставени трансфери в 
размер на 16.8 млн. лв. (1.1 млн. лв. на извънбюджетните сметки/фондове на общините 
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и 15.7 млн. лв. на министерствата). 
Извършените разходи по местните бюджети през 2007 г. са в размер на 4 077.1 

млн. лв., или 156.4% спрямо разчетите към ЗДБРБ за 2007 г. За финансиране на 
местните дейности по общинските бюджети са изразходвани общо средства  в размер 
на 2 269.1 млн. лв., от които 1 293.1 млн. лв. –  за текущи разходи и 976.0 млн. лв. – за 
капиталови разходи. Разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности 
са в размер на 1 696.1 млн. лв. (1 611.6 млн. лв. – за текущи и 84.5 млн. лв. – за 
капиталови разходи), а отчетената сума за дофинансиране на разходите в делегираните 
от държавата дейности с местни приходи е в общ размер на 111.9 млн. лв. 

Към 31.12.2007 г. просрочените задължения на общините са в размер на 54.2 млн. 
лв.  и са формирани от 114 общини (43% от общия брой). 

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения към края на 
декември 2007 г. са в размер на 5.5 млн. лв. и са отчетени от 69 общини. Най-много са 
задълженията за горива, ел.енергия и топлоенергия, направени предимно в дейностите 
по образованието – 4.6 млн. лв. или 84%, което се дължи на покачване цените на 
горивата.  

В местните дейности просрочените задължения към края на декември са в размер 
на 48.7 млн. лв. и са отчетени от 111 общини. Най-много задължения са отчетени в 
дейностите по благоустройство и комунално стопанство – 22.8 млн. лв. и транспорт – 
7.1 млн. лв. Според характера на разходите най-много просрочия са отчетени за 
външни услуги – 15.4 млн. лв. и за капиталови разходи – 13.3 млн. лв. 

Независимо от успешното протичане на процесите на финансова децентрализация, 
все още някои обективни различия в социалното и икономическото развитие на 
общините влияят негативно върху финансовото им състояние. Отрицателният прираст 
на населението, високата безработица в някои райони на страната, проблемите с 
инфраструктурата по места (пътища, ВиК мрежи и др.), последиците от природните 
бедствия, влошеното състояние на структуроопределящи за общините предприятия и 
закриването на някои от тях са фактори, които определят недоброто им финансово 
състояние и водят до нисък размер на собствените приходи и извършване на 
непредвидени и неотложни разходи, утежняващи бюджетите им. В тази връзка и с цел 
укрепване на финансовата стабилност, прозрачност на дейността и отговорност на 
общините, през 2007 г. се прие Наредба за условията и реда за финансово подпомагане 
на общини с обективен структурен дефицит. Чрез прилагане на разпоредбите й, 
финансово се подпомогнаха общини, отговарящи на определени критерии, като 
едновременно с това тези общини разработиха програми за ограничаване на дефицита с 
конкретни мерки, които да доведат до намаляване на просрочените задължения и до 
трайно стабилизиране на финансовото им състояние. 

Просрочените вземания на общините към 31.12.2007 г. са в размер на 63.9 млн. лв. 
и са отчетени от 238 общини. С най-голям относителен дял са вземанията от наеми на 
общинско имущество и концесии – 20.2 млн. лв. (32%), от такси – 17.2 млн. лв. (27%) и 
от данъци – 9.3 млн. лв. (15%). Голяма част от вземанията са свързани с наемите на 
общински жилища, като трудностите при събирането им произтичат от факта, че в 
голямата си част наемателите са социално слаби или безработни, лица от ромски 
произход, и други с по-ниски доходи. Във вземанията от данъци и такси се включват и 
много дължими суми (недобори) от минали години, включително и вземания от 
структороопределящи за общините предприятия, които са във влошено състояние 
(напр. „Горубсо-Златоград”АД) и от предприятия в ликвидация (мини „Колош - БД”). 

В много общини са предприети мерки за събиране на дължимите вземания – 
разпращат се предупредителни писма и покани за доброволно плащане, сключват се 
допълнителни споразумения за разсрочени плащания и др. Голям брой от общините 
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(109), отчитащи просрочени вземания са завели съдебни дела за 16.3 млн. лв. Спрямо 
декември 2006 г., размерът на вземанията се е увеличил с 18.6 млн. лв., като основната 
причина за това е включването в отчетите на общините за 2007 г. на просрочените 
вземания за данъци и такса смет, които до 2006 г. са били събирани от данъчните 
подразделения на НАП.  

Съгласно разпоредбите на чл.42, ал.2 и ал.4 от Закона за общинските бюджети, 
общинските съвети съставят, приемат и отчитат извънбюджетните приходно-разходни 
сметки заедно с приемането и отчитането на изпълнението на общинския бюджет. 

Отчетените за 2007 г. приходи по извънбюджетни сметки на общините са в размер 
на 4.5 млн. лв., от които неданъчните приходи са 4.0 млн. лв. Получените помощи и 
дарения са в размер на 0.5 млн. лв. Към края на отчетния период са извършени 
трансфери от извънбюджетните към бюджетните сметки на общините в компенсиран 
размер 28.9 млн. лв., от които предоставени трансфери 30.0 млн. лв. и получени 1.1 
млн. лв. Отчетените временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни 
сметки са в размер на 0.9 млн. лв., от които предоставени заеми 3.1 млн. лв. и погасени 
2.2 млн. лв.  

Към 31.12.2007 г. общините отчитат по извънбюджетните си сметки извършени 
разходи общо в размер на 71.3 млн. лв., от които най-голям дял имат направените 
капиталови разходи в размер на 65.5 млн. лв. От тях най-голям размер имат 
извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (46.6 млн. лв.) 
и разходите за основен ремонт (16.8 млн. лв). Текущите разходи са в размер на 5.8 млн. 
лв., от които за заплати 1.1 млн. лв., други възнаграждения на персонала 1.2 млн. лв., 
осигурителни плащания 0.3 млн. лв. и издръжка  3.1 млн. лв. 

5. Българско национално радио 
 

Приходите по бюджета на Българското национално радио (БНР) са в размер на 2.1 
млн. лв., или 107.5% спрямо предвидените в ЗДБРБ за 2007 г. Съгласно Закона за 
радиото и телевизията в приход на бюджета на Българското национално радио 
постъпват собствени приходи от реклама, спонсорство и постъпления от други 
дейности, свързани с радио-дейността. Спрямо отчета за 2006 г.,  приходите за 2007 г. 
са намалели с 6.7% (0.15 млн. лв.). Причината за отчетените по-ниски приходи е в 
авансово преведените през декември 2006 г. вноски по сключени договори за 
извършване на услуги през 2007 г. 

Изпълнението на разходите по бюджета на БНР за 2007 г. е в размер на 44.6 млн. 
лв., което представлява 112.5% спрямо заложените в ЗДБРБ за 2007 г. За осъществяване 
на основните цели и дейности на националната медия са усвоени средства в размер на 
41.5 млн. лв. за разходи по подготовката, създаването и разпространението на 
национални и регионални радиопрограми. Общият обем на излъчената от БНР 
програма е 79 937 часа, в т.ч.: 677 часа реклама. Отчетените капиталови разходи на БНР 
за 2007 г. са в размер на 3.1 млн. лв. и са усвоени за основен ремонт и придобиване на  
дълготрайни материални и нематериални активи. Най-голям дял заемат разходите за 
технологично преустройство на материално-техническата база на БНР с цел 
осигуряване на съвременна техника и специализирана апаратура, необходима за 
подготовката и излъчването на радиопрограмите. От субсидията, предоставена на БНР 
с ПМС № 219/2007 г. в размер на  2.0 млн. лв. за закупуване на предаватели и за 
реконструкция и модернизация на техническата сграда на БНР, е усвоена сума в размер 
на 0.8 млн. лв., поради неприключване на строително-монтажните дейности в рамките 
на бюджетната година. Разликата до пълния размер на сумата (1.2 млн. лв.) е заложена 
за същите дълготрайни материални активи в инвестиционната програма на БНР за 
2008 г. 
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Към 31.12.2007 г. по бюджета на БНР е отчетен получен трансфер от МТСП в 
размер на 0.001 млн. лв. по програми за осигуряване на заетост. 

6. Българска национална телевизия 
 

Изпълнението на приходите  за 2007 г. на Българска национална телевизия (БНТ) 
е в размер на 18.5 млн. лв., или 137.0% спрямо планираните в ЗДБРБ за 2007 г. Спрямо 
2006 г. се наблюдава увеличение с 2.0 млн. лв. или 12.2%. Приходите са основно от 
продажба на услуги - реклама, технически услуги, спонсорство, почивно дело и други, 
свързани с дейността на телевизията. През 2007 г. на БНТ от спечелено дело са 
възстановени суми от НАП от надвнесени данъци и наказателни лихви в размер на 6.7 
млн. лв. 

В изпълнение на чл.62, т.6 от Закона за радиото и телевизията, Управителният 
съвет на БНТ приема бюджета на БНТ, като включва в него и определената със ЗДБРБ 
за 2007г. субсидия в размер на 60.7 млн. лв. Отчетената субсидия е в размер на 65.7 
млн. лв., в т.ч. 7.7 млн. лв. за дълготрайни материални активи по чл.70, ал.4, т.2 от 
Закона за радиото и телевизията. 

Отчетените разходи на БНТ за 2007 г. са в размер на 68.3 млн. лв., което е 92.1% 
от планираните в ЗДБРБ средства. От тях 68.0 млн. лв. са за подготовка, създаване и 
разпространение на телевизионна програма и 0.3 млн. лв. са за почивно дело. 
Действителните разходи са намалени с възстановената главница по спечелено дело в 
размер на 14.3 млн. лв. Отчетените капиталови разходи на БНТ за 2007 г. са в размер на 
20.0 млн. лв., от които:  

- за основен ремонт на дълготрайни материални активи – 0.9 млн. лв.; 
- за придобиване на дълготрайни материални активи – 6.4 млн. лв.; 
- разходи за нематериални дълготрайни активи, свързани с подготовката 

и реализирането на програмите на БНТ - 12.6 млн. лв., от които за филмопроизводство 
по Закона за радиото и телевизията – 5.4 млн. лв., платени лицензионни права за 
излъчване на европейски и световни първенства – 3.0 млн. лв., извършени разходи по 
отстъпени права за излъчване на чужди и български програми – 3.9 млн. лв.   

7. Държавни висши училища 
 

Приходите на държавните висши училища за 2007 г. възлизат на 199.1 млн. лв. 
Същите бележат ръст от 14.2% или 24.4 млн. лв. спрямо 2006 г. Основна част от 
приходите са постъпления от продажби на услуги, част от които са и приходите от 
семестриални такси. Тези приходи нарастват с 12.4% и формират абсолютен ръст от 
18.4 млн. лв. През 2007 г. с промени в Закона за висшето образование частично бяха 
либерализирани приема и таксите за обучение в държавните висши училища, което се 
отрази на постъпленията им през втората половина на годината. 

Приходите от получени помощи и дарения на ДВУ за 2007 г. са в размер на 23.5 
млн. лв., което е с 6.6 млн. лв. повече в сравнение с 2006 г. От тях  получените средства 
от ЕС са в размер на 13.1 млн. лв. (с 3.4 млн. лв. повече спрямо 2006 г.). 

Със ЗДБРБ за 2007 г. е определен трансфер от републиканския бюджет за 
държавните висши училища в размер на 281.9 млн. лв. Отчетът на изпълнението на 
субсидията възлиза на 331.1 млн. лв., или с 14.1% повече от предвидените със ЗДБРБ 
средства. Допълнителни корекции по субсидиите на ДВУ са извършени във връзка с 
други целеви средства, планирани в централния бюджет и предоставени в етапа на 
изпълнение по съответните бюджети. Основната част от средствата са разходвани за: 

♦ 5.0 млн. лв. за изграждане и ремонт на спортно-технически бази (чл. 59 на ПМС 
20/2007 г.);  
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♦ 4.7 млн. лв. за доизграждане и оборудване на Факултета по дентална медицина 
към Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна 
(ПМС 213/2007 г.); 

♦ 0.6 млн. лв. за квартирни помощи на студентите, които не са настанени на 
общежитие, поради липса на места (чл. 19а от Наредбата за ползване на 
студентските общежития и столове); 

♦ 0.5 млн. лв. за допълнителна субсидия за издръжка на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” (чл. 58 от ПМС 20/2007 г.); 

♦ 0.4 млн. лв. за спортни дейности (ПМС 129/2000 г.). 
Годишният отчет на разходите по бюджетите на ДВУ за 2007 г. възлиза на 481.9 

млн. лв. Увеличението на разходите на държавните висши училища спрямо 2006 г. е 
умерено. Изпреварващ ръст, както и през предходните години, показват капиталовите 
разходи. По-ниският ръст на разходите в сравнение ръста на постъпленията от приходи 
и субсидии от републиканския бюджет води до значително увеличение на 
наличностите (преходните остатъци) на държавните висши училища в сравнение с края 
на 2006 г. – с 50.5 млн. лв. или 70.5%. Същото е показател за повишена финансова 
самостоятелност, която ще позволи на висшите училища да направят повече 
инвестиции през настоящата и следващите години. Това може да се очаква и поради 
факта, че основна част от по-високия преходен остатък е формирана от предоставените 
в края на годината средства в размер на 40.0 млн. лв. за капиталови разходи на ДВУ в 
изпълнение на ПМС №298/2007 г. 

8. Държавни висши военни училища 
 

Приходите на държавните висши военни училища (ДВВУ) за 2007 г. са в размер 
на 1.8 млн. лв., или с 28.6% повече спрямо отчетените за 2006 г. Основната част от 
приходите са постъпления от такси за обучение (1.4 млн. лв.). 

Разходите на ДВВУ за 2007 г. са свързани с изпълнението на следните основни 
функции:  

 подготовка на офицери за националната сигурност, отбраната на страната и 
въоръжените сили, в съответствие със съвременните световни тенденции и 
стандартите на НАТО; 

 провеждане на научни и приложни изследвания - основен фактор за трансфера 
на знания и “ноу-хау” във военния аспект на сигурността, колективната отбрана 
и многонационалните операции; 

 издателска дейност - разпространяване на научни теоретични знания сред 
войските, допринасящи за воденето на дебат по въпросите на националната 
сигурност, отбраната на страната и въоръжените сили. 

Годишният отчет на разходите по бюджетите на ДВВУ възлиза на 29.0 млн. лв. От 
тях 69.5% са средства за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения и 
плащания на персонала, 29.1% са за издръжка и 0.5% са за капиталови разходи.  

9. Българска академия на науките 
 

Отчетените приходи на Българската академия на науките за 2007 г. са в размер на 
30.6 млн. лв. или 132.9% спрямо заложените по бюджета на БАН за 2007 г. Спрямо 
същия период на 2006 г. се наблюдава ръст на отчетените собствени приходи от 15.5%, 
от които основната част (92.3%) са  резултат от участието на БАН в международни 
програми, проекти и по договори за научни разработки. Голяма част от тези приходи са 
свързани с конкретни договорни задължения и не могат да се използват за 
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общоакадемични нужди. БАН участва в редица проекти по линия на ЕС, НАТО, 
ЮНЕСКО, Световната метереологична организация, Международния съюз по чиста и 
приложна химия и др.  

Основна част от извършените разходи през 2007 г. са свързани с осигуряването на 
дейността на 87-те поделения в системата на БАН, от които 52 научни института. От 
общо отчетените 100.1 млн. лв. разходи, 65.4% са средства за възнаграждения и 
осигурителни плащания; 27.7% са средства за издръжка и 5.9% са средства за 
капиталови разходи. 

Наблюдава се увеличение на отчетените разходи на БАН спрямо 2006 г. с 3.5%, 
което се дължи преди всичко на увеличения размер на утвърдената със ЗДБРБ за 2007 г. 
субсидия (увеличена с 4.6% спрямо ЗДБРБ за 2006 г.) и разрешените разходи за сметка 
на преходни остатъци и получените трансфери от фонд „Научни изследвания” към 
Министерството на образованието и науката (5.2 млн. лв.). Спрямо същия период на 
2006 г. се наблюдава увеличение на отчетените трансфери от фонд „Научни 
изследвания” с 15.5%. 

С ПМС № 298/ 2007 г. са одобрени допълнителни 10.0 млн. лв. за капиталови 
разходи по бюджета на БАН. Средствата са отпуснати целево за извършване на ремонт 
и строителство и модернизация на материално-техническата база на БАН. От тях до 
края на 2007 г. са изразходвани 0.4 млн. лв., тъй като основна част от разходите са 
свързани с ремонт и закупуване  на оборудване, които предполагат процедури по 
обществени поръчки. 

 

10. Национален фонд към Министерство на финансите 
   

Националният фонд (НФ) към Министерството на финансите е създаден като 
централен съкровищен орган за помощта, предоставена от Европейската общност на 
страната ни по пред-присъединителните инструменти ФАР, САПАРД и Кохезионен 
фонд (Регламент 1164/94) и програма ИСПА, по силата на подписания между 
правителството на Република България и Европейската комисия (ЕК) Меморандум за 
разбирателство за създаване на Национален фонд.  

С решение на Министерски съвет № 988/27.12.2005 г. дирекция „Национален 
фонд” е определена за Сертифициращ орган и орган, отговорен за получаване на 
средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд след присъединяването на 
Република България към Европейския съюз (ЕС). 

НФ отговаря за финансово управление на средствата от ЕС (пред-
присъединителни инструменти, Структурни фондове и Кохезионен фонд), 
включително и на средствата от националното съ-финансиране, като задължително 
условие за усвояване на средствата.  

Основните задачи на дирекцията във връзка с ролята на Сертифициращ орган са 
да подготвя и изпраща на ЕК сертифицирани декларации на разходите и искания за 
плащане по всяка една оперативна програма. За целите на сертификацията НФ изисква 
и осигурява получаването на адекватна информация от Управляващите органи относно 
приложимите процедури и извършените одити на  разходите, включени в декларациите 
за разходите. Също така НФ изпълнява функциите на Орган, отговорен за получаване 
на средствата от ЕК по Структурните фондове и Кохезионния фонд, като мобилизира и 
управлява получените средства в съответствие с приложимите правила и процедури. 

Във връзка с гореописаните функции на дирекцията, са издадени указания по 
Оперативните програми / Програмите за Трансгранично сътрудничество по външните 
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граници на ЕС на министъра на финансите ( ДНФ № 01, 02, 03, 04) до Управляващите 
органи /Междинни звена, които са задължителни за прилагане от тях, с което се 
постига прозрачност и предвидимост на процеса на управление, разплащане и 
признаване на извършените разходи по съответните програми. 

От 2007 г. Националният фонд е отговорен и за финансовото управление на три 
нови финансови инструмента – Финансов механизъм на Европейското икономическо 
пространство, Преходен финансов инструмент и Инструмент „Шенген”. 

Изпълнението на проектите по пред-присъединителните инструменти се извършва 
от Изпълнителни агенции/Агенция САПАРД (по смисъла на съответните финансови 
меморандуми/споразумения и на Меморандума за създаване на Националния фонд). За 
целите на отчетността и касовото изпълнение всички активи, пасиви, приходи, разходи 
и операции на извънбюджетен фонд НФ се третират като отделна консолидационна 
единица, независимо че Изпълнителните агенции/Агенция САПАРД организационно и 
юридически са в състава на други министерства и ведомства. 

Постъпилите по извънбюджетни сметки на НФ средства по пред-
присъединителните инструменти и средствата от Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на ЕС за 2007 г. са 823.6 млн. лв., което е 106.2% от заложените приходи от 
помощи на НФ в консолидирания държавен бюджет, а приходите от лихви са 32.1 млн. 
лв., което е 273.1% от заложените постъпленията от лихви. Важно е да се отбележи, че 
скоростта и ритмичността на постъпване на средствата от ЕС в рамките на одобрените 
годишни квоти за България зависи единствено от скоростта и ритмичността на 
усвояване на средствата от Изпълнителните агенции/Агенция САПАРД. От държавния 
бюджет постъпилите трансфери са в размер на 421.4 млн. лв. или 159.0% от 
предвидените за 2007 г. Увеличението на кореспондиращото съфинансиране от 
държавния бюджет е в резултат на получените 191.6 млн. лв. от бюджетния излишък за 
2007 г. съгласно ПМС 298/07.12.2007. 

Общите разходи, заложени в КФП за 2007 г., са 952.8 млн. лв., като от тях са 
изразходвани 533.9 млн. лв. или 56.0%. Направените капиталови разходи са 77.3% от 
общите, разходите за текуща издръжка са 17.6%, и субсидиите са 5.1%. Сумата на 
общите разходи по трите пред-присъединителни инструмента с включени изходящи 
трансфери възлиза на 593.2 млн. лв. и се разпределят както следва: 

Програма ФАР   

Финансовите средства по ФАР се отпускат като безвъзмездна помощ. Средствата 
се договарят и одобряват във Финансов меморандум / споразумение, сключено между 
ЕС и България, регулиращо институционалната и административната рамка, в която се 
изпълняват проектите. Изпълнението на проектите започва след подписването на 
Финансовия меморандум / споразумение за съответната година. Основната цел на 
програмата е укрепване на българските институции, хармонизиране на българското 
законодателство с това на ЕС и стимулиране на пограничните райони. 

Изразходваните средства през 2007 г. са в размер на 319.0 млн. лв. (включително 
предоставени трансфери на училища, общини и др.) представляващи 53.8% от общите 
извършени разходи.  

Делът от разходите по програма ФАР за вноските на Република България за 
участие в програмите и агенциите на ЕС са в размер на 2.7 млн. лв. или 0.9%. 

При финансовото изпълнение на  програма ФАР през 2007 г. се наблюдаваха  
няколко тенденции, които са закономерен резултат от спецификата й. На първо място 
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се откроява неравномерността в трансфера на средства от ЕС. Начинът за получаване 
на средства от ЕК е определен от разпоредбите на съответните Финансови 
меморандуми/споразумения, което не позволява гъвкавост при изготвяне на исканията 
и регулярност на потока от средства. Също така в много случаи се налагаше НФ да 
предоставя на ЕК допълнителна информация или обяснения за проблеми при 
изпълнението на някои програми, неспазване на заложени прогнози в предишни 
искания, за непълно контрактуване на средствата и нарушени съотношения между 
средствата по програма ФАР и националното съ-финансиране (всичко това от 
компетенциите на Изпълнителните агенции), което доведе до забавяне на получаването 
на средства и дори намаляване на одобрените от Комисията траншове. 

По отношение на разходната част на бюджета неизпълнението се дължеше на 
забавянето в процеса на получаване на акредитация за Разширена децентрализация по 
програма ФАР, което рефлектира върху провеждането на тръжните процедури и 
договарянето на проектите. Съответно изпълнението на заложената прогноза за 
извършване на плащания се отложи във времето пропорционално на забавата при 
получаването на акредитацията на изпълнителните агенции. 

Програма САПАРД  

САПАРД е специална програма за присъединяване в областта на земеделието и 
развитието на селските райони. Помощта по линия на програмата е насочена към 
подобряване на ефикасността на земеделското производство и насърчаване на 
конкурентноспособен хранително-преработвателен сектор, чрез по-добра пазарна и 
технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към 
достигане на Европейските стандарти и устойчиво развитие на селските райони в 
България.  

Извършените разходи по програма САПАРД през 2007 г., след приспадане на 
възстановените суми по регистрирани дългове, възлизат на 87.5 млн. лв. – европейско и 
национално публично съфинансиране или 14.7% от общите разходи.  

Основният проблем по програма САПАРД през 2007 г. е резултат от 
отстраняването от длъжност на изпълнителния директор на Държавен фонд 
„Земеделие” и съответно ненавременното осигуряване на легитимен негов заместник. В 
резултат на това временно бе спрян превода от ЕК на декларираните разходвани 
средства за четвъртото тримесечие на 2006 г. На национално ниво също беше взето 
решение плащанията по лимити по програма САПАРД да бъдат временно прекратени 
до разрешаването на този казус. С избора на изпълнителен директор, НФ възобнови 
плащанията по програмата на 14.06.2007 г.  

И през отчетната година се запази тенденцията по отношение на закъснение на 
трансферите, с които ЕК възстановява разходваните средства, декларирани с 
предоставяните тримесечни Декларации за разходите и Заявки за плащане от 
Общността. Показателен е факта, че в третото тримесечие на годината по сметката на 
НФ бяха преведени средствата от ЕК, декларирани с Декларация за разходите и Заявка 
за плащане от Общността към 31.12.2006 г. Поради това имаше недостиг на средства по 
САПАРД-евро сметката и се използваха национални средства за европейския 
съфинансиращ елемент при извършване на плащания към Агенция САПАРД за месец 
юли. Средствата бяха възстановени след получаване на съответния транш от ЕК. 
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Кохезионен фонд (Регламент 1164/94)/програма ИСПА  

Областите на приложение на програмата са пряко насочени към изравняването на 
страните кандидатки с инфраструктурните стандарти на Европейската общност и 
осигуряване на финансов принос за екологичните проекти и за инфраструктурните 
проекти в областта на транспорта. В областта на транспортната инфраструктура се 
отпуска финансиране за свързване на националните транспортни мрежи (ж.п. линии, 
магистрали) с трансевропейските, както и за реконструкция и изграждане на летища и 
пристанища. Мерките за опазване на околната среда, финансирани от КФ (Регламент 
1164/94)/програма ИСПА, целят подобряване на качеството на питейната вода, 
пречистване на отпадните води, обезопасяване и оползотворяване на твърдите 
отпадъци, очистване на въздуха в промишлените райони и др. 

Нето платените средства (от Управляващите органи към Изпълнители) от 
Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и националния бюджет по проекти по 
програмата за 2007 г. са 186.8 млн. лв. или 31.5% от общите очаквани разходи по 
сключените договори. Платената сума вкл. 4.6 млн. лв. платени средства от одобреното 
допълнително национално финансиране по проекти. 

По отношение на Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) програма ИСПА най-
важният момент през 2007 г. беше полученото положително становище от Главна 
дирекция „Регионална политика” на ЕК относно системите за управление и контрол 
създадени в изпълнителна агенция към МОСВ. Вследствие на това УО към 
министерството получи акредитация за работа в условията на Разширена 
децентрализация. С писмо № 07635/19.07.2007 г., Европейската комисия освободи 
временно спрените плащания по 16 проекта по КФ (Регламент 1164/94)/програма 
ИСПА, управлявани от МОСВ. Единствено не бяха освободени плащанията по проект 
2002/BG/Р/РЕ/016 „Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град 
Варна”, поради съмнение за нередност по отношение на проведената тръжна процедура 
за възлагане на строителство, във връзка с извършена през месец февруари 2007 г. 
одитна мисия на ГД „Регионална политика” на ЕК. 

През 2007 г. МФ, чрез НФ пое ангажимента да осигури допълнителни средства в 
размер на 5.8 млн. лв. (2.9 млн. евро), въз основа на постъпили искания от 
Изпълнителната агенция/Управляващия орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) 
програма ИСПА в МРРБ за допълнително финансиране по проект „Интегриран воден 
проект за гр. Русе”. В допълнение, в края м. декември 2007 г. беше одобрено 
допълнително финансиране от националния бюджет в размер на 30.8 млн. лв. (15.7 млн. 
евро) по 5 проекта управлявани от МОСВ  с цел тяхното успешно приключване в рамките 
на заложените във Финансовите меморандуми срокове. Одобрените допълнителни средства 
ще бъдат предоставяни и съответно отчитани от УО по стандартните процедури на 
Кохезионен фонд (Регламент 1164/94), включително условията на Споразуменията за 
изпълнение на проекти между Разплащателния орган (Национален фонд) и 
Управляващите органи в МРРБ и МОСВ. 

В рамките на 2007 г. следва да бъде отчетено успешното завършване в рамките на 
заложените срокове във Финансовия меморандум на първия голям инфраструктурен 
проект в сектор Транспорт, а именно на проект № 2000/BG/16/P/PT/001 
„Възстановяване на транзитни пътища проект III – част от Пан-европейски транспортен 
коридор”. 

След успешното присъединяване на Република България към ЕС и одобряване на 
Оперативните програми и предвид, че Национален фонд е определен за Сертифициращ 
орган и Орган, отговорен за получаване на средствата от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд, бяха предприети действия от експертите на дирекцията за 
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откриване на сметки в Българска народна банка за всеки един от трите фонда  - 
Кохезионен фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален 
фонд, които бяха заверени в края на 2007 г. с първите авансови плащания от  ЕК. 

Кохезионен фонд (КФ) 

Кохезионният фонд финансира изграждането на транспортна и екологична 
инфраструктура. В този контекст КФ осигурява помощ, както за трансевропейски 
транспортни мрежи, в частност приоритетните проекти от взаимен интерес, така и за 
транспортния сектор на всяка една държава-членка на ЕС – железопътния транспорт, 
вътрешния речен транспорт, морския транспорт, управлението на сухоземния, морския 
и въздушен трафик. По отношение на сектор околна среда, КФ ще осигурява 
финансиране по проекти свързани с подобряване и развитие на водната инфраструктура 
в региони с над 2000 екв. ж. 

Оперативните програми (ОП) финансирани от Кохезионния фонд са ОП 
„Транспорт” и ОП „Околна среда”, като двете програми ще усвояват средства от КФ и 
ЕФРР. 

Получените първи авансови плащания за 2007 г. от Европейската комисия по 
Кохезионен фонд са на стойност 111.6 млн. лв. 

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) 

Европейският фонд за регионално развитие е най-важният инструмент за 
провеждането на общата „регионална политика” на ЕС. Средствата от този фонд се 
използват главно в национални програми за стимулиране на развитието на регионите 
чрез безвъзмездни субсидии. Чрез ЕФРР се финансират също производствени 
инвестиции, създаване или модернизиране на инфраструктури, които допринасят за 
приспособяването на съответните региони, както и инвестиции за създаването на 
работни места, проекти за местно развитие и подкрепа на малки фирми. Също така 
предоставяне на средства по Оперативна програма „Техническа помощ” за повишаване 
на административния капацитет за управление на средствата от ЕС и повишаване на 
публичната информираност за структурните инструменти. 

Оперативните програми финансирани от ЕФРР са ОП „Транспорт”, ОП „Околна 
среда” (двете програми ще усвояват средства от КФ и ЕФРР), ОП „Регионално 
развитие”, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, ОП 
„Техническа помощ”. От този фонд се изплаща и безвъзмездна финансова помощ по 
програми за Трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз.  

Получените първи авансови плащания за 2007 г. от Европейския фонд за 
регионално развитие са на стойност 125.4 млн. лв. 

Европейски социален фонд (ЕСФ) 

Европейският социален фонд финансира мерки, подпомагащи социалната 
политика. Финансирането на фонда конкретно допринася за улесняване достъпа и 
осигуряване на равни възможности до пазара на труда. ЕСФ съдейства и за развитие на 
уменията, способностите, повишаването на професионалната квалификация и 
преквалификация, както и насърчаване на създаването на нови работни места. 

Оперативните програми финансирани от ЕСФ са ОП „Развитие на човешките 
ресурси” и ОП „Административен капацитет”. 
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Получените първи авансови плащания за 2007 г. от ЕК по Европейски социален 
фонд са на стойност 46.4 млн. лв.  

11. Държавен фонд “Земеделие”  
  

За 2007 г. планираните приходи по план-сметката Държавен фонд „Земеделие” 
са в размер на 11.0 млн. лв. Източниците за финансиране на Фонда са в съответствие с 
разпоредбата на чл.14, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 
Отчетените приходи в края на 2007 г. от национални източници са в размер на 12.2 млн. 
лв., което представлява изпълнение от 110.0% спрямо планираните за 2007 г. средства. 

Приходите от лихви по срочни депозити и банкови сметки към 31.12.2007 г.са в 
размер на 1 922 лв., което представлява изпълнение на 9.6% от планираните приходи в 
размер на 20 000 лв. Приходите от лихви по предоставени инвестиционни и 
краткосрочни заеми в страната за 2007 г. са в размер на 11.4 млн. лв., което 
представлява изпълнение на 104.0% при планирани за приходи в размер на 11.0 млн. лв.    

Отчетените приходи по параграф 22-00 „Други данъци” са в размер на 0.1 млн. 
лв., при планирани 0.2 млн. лв. за 2007 г., което представлява изпълнение на 65.0%  от 
заложеното. Приходите по този параграф се формират от 4%-ната премия върху 
застраховките на земеделските култури, платими от застрахователните дружества по 
силата на чл.14, ал.3 от ЗПЗП. 

Освен горепосочените приходи в края на 2007 г. в ДФЗ  е преведен аванса в 
размер на 7% от общия размер от определената сума за България от Европейския фонд 
за Рибарство в размер на 11.0 млн. лв.     

През 2007 г. държавното финансово подпомагане чрез дейността на ДФ 
„Земеделие” е осъществено в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските 
производители и определящите принципи, заложени в Стратегията за финансово 
подпомагане развитието на земеделието и селските райони за периода до 
присъединяване на страната в ЕС. То цели реализиране на мерките, включени в 
Националния план за развитие на земеделието и селските райони. Приложен е 
интегриран модел за финансово подпомагане на земеделието и селските райони,  който 
съчетава два типа източници на подпомагане – национално и външно, както и 
паралелно прилагане на три типа финансови инструменти – инвестиционно 
кредитиране, капиталово субсидиране и пряко (текущо) субсидиране.  

През 2007 г. усвояването на средствата по разходните параграфи на план-
сметката е в рамките на лимитите и е съобразено с разпоредбите на действащото 
законодателство, вътрешните актове на Фонда и решенията на Управителния съвет. 

Отчетните разходи към 31.12.2007 г. са в размер на 81.2 млн. лв. и 
представляват 36.4% от планираните. 

От предвидените 156.4 млн. лв. за субсидии – 32.0 млн. лв. са за държавна 
помощ. Към края на годината са предоставени 29.2 млн. лв., като чрез тях са 
подпомогнати секторите зърнопроизводство, млекопроизводство, оризопроизводство, 
животновъдство и др.  Също така в този параграф бяха планирани и средствата от 
Европейския фонд за развитие на селските райони и съответното съфинансиране от 
националния бюджет, които биха били разходвани за инвестиционни проекти по тази 
програма и за доплащания към директните плащания. Те не бяха усвоени, поради по-
късното одобрение на Програмата за РСР от ЕС.  

От разпределения ресурс за капиталови трансфери по инвестиционните 
програми “Растениевъдство” и “Животновъдство” в размер на 19 млн. лв., 
предоставените капиталови трансфери са 16.2 млн. лв. – 85.2%.  

За инвестиционни кредити отпускани от ДФ „Земеделие” са планирани 75.0 
млн. лв. и съответно възстановени 65.0 млн. лв. За 2007 г. усвоените средства за 
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кредити по инвестиционни програми “Растениевъдство”, “Животновъдство”, 
“Селскостопанска техника” са в размер на 59.1 млн. лв. и са възстановени 66.0 млн. лв.,  
което е 101.5% от планираните. За краткосрочни кредити бяха планирани 25.0 млн. лв. 
(нето) и съответно отчетени 2.2 млн. лв. 

Във връзка с присъединяването ни към ЕС за първи път бяха планирани като 
финансиране средства за отпускане на директни плащания към земеделски 
производители и пазарна подкрепа. За сметка на ЕФГ бяха планирани да се разходват 
391.8 млн. лв. и от ЕФРСР (прехвърлени средства към директните плащания) – 78.2 
млн. лв. Изплащането на тези средства беше изтеглено в началото на 2008 г. При 
планирани 258.2 млн. лв. за заплащане на земеделски производители за пазарни мерки, 
и съответно възстановени от ЕС в пълния им размер в същата година, към края на 
2007 г. бяха изплатени 0.4 млн. лв. и съответно възстановени 0.3 млн. лв.  

По план-сметката за 2007 г. е предвиден трансфер (нето) от държавния бюджет 
и МЗП в размер съответно на 72.0 млн. лв. и 174.4 млн. лв. Към 31.12.2007 г. по 
извънбюджетната сметка на Фонда е преведена от централния бюджет сума в размер на 
36.0 млн. лв.  и от МЗП – 49.9 млн. лв. 

12. Фонда за покриване на разходите за приватизация 
 
 

През отчетния период собствените приходи на ФПРП към АП възлизат на  6.2 
млн. лв., което представлява изпълнение на 100% на планираните приходи. Основният 
дял от приходите, в размер на 5.9 млн. лв., е от задържания като санкция депозит от 
страна на определения за спечелил кандидат в публичния конкурс за продажба на 100% 
от капитала на  „ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово. Останалата част от приходите на ФПРП 
е от продажби на информационни меморандуми и документация за участие в конкурси 
или търгове и приходи от организираните от АП за лицензирани оценители. 

За изпълнение на плана за приватизация за 2007 г. на ФПРП към АП бяха 
заложени разходи за осъществяването на  приватизационния процес в размер на 20.1 
млн. лв., в т.ч. 0.8 млн. лв. разходи, свързани с дейността на Агенция за 
следприватизационен контрол. Към 31.12.2007 г. разходите на ФПРП към АП са в 
размер на 7.6 млн. лв. и представляват 38.0% от разчетените по Фонда, като е 
осъществен и целеви трансфер на средства в размер на 0.8 млн. лв. към Агенцията за 
следприватизационен контрол. Основната част от разходите са разходи за външни 
услуги – 5.1 млн. лв., които са свързани основно с ползваните консултантски услуги, 
заплащане на посредници, изготвяне на правни анализи, публикации и реклама. 
Разходите за възнаграждения на персонала са в размер на 0.9 млн. лв. 

13. Държавно предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда 

 

Разработването и провеждането на националната политика по околна среда в 
България е отговорност на МОСВ. Основните цели поставени пред МОСВ за 2007 г. са: 
подобряване управлението на водите, отпадъците и качеството на атмосферния въздух, 
опазване на биологичното разнообразие, предотвратяване на вредното въздействие на 
химичните вещества и препарати върху околната среда, повишаване обществената 
култура и съзнание и осигуряване на представителна информация за околната среда, 
интегриране на политиката по околна среда и на екологични проблеми в секторните 
политики за постигане на устойчиво развитие, намаляване на неблагоприятното 
въздействие, предизвикано от изменение на климата, върху човешкото здраве, 
екосистемите и националното стопанство, осигуряване на геоложка информация, 
минерално суровинен баланс и опазване на земните недра. 
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Изпълнението на тези цели се осъществява предимно от Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). То беше 
създадено със Закона за опазване на околната среда (2003 г.) със статут на държавно 
предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. 

С решение на Управителния съвет на ПУДООС за 2007 г. са одобрени приходи в 
размер на 57.4 млн. лв.  По отчета за 2007 г. същите възлизат на 43.4 млн. лв.  
Намалението на приходите с 14.0 млн. лв. (24.3%) се дължи на: 

- по-малкото постъпления от продуктови такси (13.6 млн. лв.) - Съгласно чл. 36, 
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) лицата, които пускат на пазара 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, 
заплащат продуктова такса в размер и по ред, определен ПМС № 137/1999 г. 
Продуктовата такса по чл. 36, ал. 1 от ЗУО се заплаща по сметката на ПУДООС от 
лицата, пускащи на пазара електрическо и електронно оборудване, масла, пневматични 
гуми, МПС и опаковани стоки, които не изпълняват задълженията си индивидуално 
или колективно, или в случай, че се констатира неизпълнение на задълженията и целите 
по ЗУО и по съответните наредби. Така действащото законодателство не е 
актуализирано (за сега) и след присъединяването на Р България към ЕО, 
Вътрешнообщностното придобиване на опаковани и други стоки от страни-членки на 
ЕО не е по смисъла си внос, поради което задължението за заплащане на продуктовата 
такса възниква при регистрирането на стопанска операция с първичен счетоводен 
документ на опакованите стоки при пускането им на територията на Р. България. Това 
тълкуване не е описано в нито един нормативен документ, което се използва от 
„вносителите” за незаплащането на такси по чл. 36 от ЗУО и това води до неизпълнение 
на приходната част в плана за приходи и разходи на ПУДООС; 

- от неизплатените от клиенти услуги (0.2 млн. лв.) по изгарянето на болнични 
отпадъци в Инсенератора. 

За 2007 г. са отчетени лихви постъпили от общини и фирми, за несвоевременно 
изплатени погасителни вноски по предоставени заеми в размер на (0.14 млн. лв.).  

С ПМС№298/2007 г. за одобряване на бюджетните кредите за 2007 г. се увеличи 
бюджета на МОСВ със 100.0 млн. лв., от тях МОСВ предостави трансфер на ПУДООС 
в размер на 90.5 млн. лв. 

През 2007 г. са отчетени „Предоставена временна финансова помощ (нето)” – 6 
25.0 млн. лв. и „Временни безлихвени заеми от/ за ПУДООС(нето)” - 1.5 млн. лв. 

От средствата от постъпилите приходи (43.4 млн. лв.), полученият трансфер от 
МОСВ /90.5 млн. лв./, възстановени суми по временна финансова помощ (6.3 млн. лв.), 
получените погасителни вноски по временни безлихвени заеми от/ за ПУДООС (1.5 
млн. лв.) и остатъка по левови текущи сметки от предходния период (19.0 млн. лв.),  
или всичко 160.7 млн. лв., са изразходвани 107.5 млн. лв. за: 

 изграждането на малки водоснабдителни обекти - 19.4 млн. лв.; 
 изграждането на Пречиствателни станции за отпадни води - 4.7 млн. лв.; 
 изграждането на канализационни мрежи и довеждащи колектори - 63.6 млн. лв.; 
 корекции на речни корита и дерета - 1.9 млн. лв.; 
 за изграждането на депа за твърди битови отпадъци - 3.9 млн. лв.; 
 за изграждането на сепариращи съоръжения за разделяне на отпадъци и системи 
за рециклирането им – 3.0 млн. лв.; 

 за финансиране на екологични мероприятия на общините-рекултивации, 
залесяване, проекти за чиста околна среда, екотуризъм и др. - 1.0 млн. лв.; 
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 за ремонтни работи по обезопасяването на складове за негодни за употреба 
пестициди - 0.9 млн. лв.; 

 за екологични проекти, мероприятия и дейности на структури на министерства, 
ведомства и нефинансови предприятия - 6.9 млн. лв.; 

 за текущи и капиталови разходи на ПУДООС - 2.2 млн. лв. 
 Наличностите по левови текущи сметки в края на периода са 53.1 млн. лв.  
Заложените цели за годината изпълнени, което води до следните ползи: 

 Оптимална осигуреност на населението и икономиката с природна вода в 
необходимото количество и с необходимото качество, както и природна вода за 
възпроизводството и развитието на водните екосистеми;  

 Предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на 
отпадъците върху човешкото здраве и околната среда; 

 Намаляване вредното въздействие и предотвратяване настъпването на опасности и 
щети върху здравето на хората, животните, растенията, природните и културни 
ценности от негативното изменение в качеството на атмосферния въздух в 
резултат на различни дейности с източници емисии; 

 Съхранени, опазени и възстановени диви растителни и животински видове и 
генетичните им ресурси, местообитания и забележителни обекти на неживата 
природа и пейзажи; 

 Предотвратяване на вредното въздействие от опасни химични вещества и 
препарати върху околната среда; 

 Информационно обезпечаване на политиките; 
 Предотвратено и ограничено замърсяване; 
 Предотвратяване и смекчаване на негативните въздействия от изменението на 
климата върху екосистемите, социално-икономическите системи, здравето и 
благополучието на човека; 

 Геоложка изученост на страната, рационално ползване на подземните богатства и 
опазване на земните недра и почвите. 
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IV. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ И ДЪРЖАВНОГАРАНТИРАНИЯ 

ДЪЛГ ПРЕЗ 2007 г. 
 

1. Държавен дълг 
 

Номиналният размер на държавния и държавногарантиран дълг в края на 2007 г. 
възлиза на 11 167.4 млн. лв., от който 7 967.5 млн. лв. външен и 3 199.9 млн. лв. 
вътрешен дълг. Намалението на  държавния и държавногарантиран дълг в абсолютна 
стойност спрямо 2006 г. е с 952.5 млн. лв., което основно се дължи на реализираното 
отрицателно нетно външно финансиране, в т.ч. и поради извършените операции по 
предсрочно погасяване на дълг. Влияние в посока намаление на номиналната стойност 
на задълженията оказа и обезценката на щатския долар спрямо националната валута.  

Индикаторът държавен и държавно-гарантиран дълг към БВП в края на 2007 г. 
възлиза на 19.8%, в това число 5.7% вътрешен дълг и 14.1% външен дълг. Към края на 
предходната година нивото на този индикатор е 24.6%, съответно – 7.0% вътрешен дълг 
и 17.5% външен дълг. Редукцията в съотношението се дължи на реалния прираст на 
БВП през годината, извършените редовни погашения на главници по държавния и 
държавно-гарантиран дълг и на извършените операции по предсрочно погасяване на 
дълг. 

В края на 2007 г. номиналният размер на дълга по ДИЗ е 1 246.6 млн. лв., в т.ч. 
863.1 млн. лв. по ДИЗ, администрирани по бюджетите на министерствата и 383.5 млн. 
лв. по ДИЗ с краен бенефициент търговско дружество. Относителният дял на дълга по 
ДИЗ представлява 18.1% от външния държавен дълг и непрекъснато се увеличава. За 
2007 г. ръста е 7,7%. Тенденцията на нарастване ще се запази поради усвояване на 
средства по стартирали проекти и в резултат на договаряне на нови външни заеми за 
финансиране на инвестиционни проекти и социални програми. 
 
Размер на държавния и държавногарантирания дълг 

 
Структура 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

  млн. лв. 
% от 
ДДГД* млн. лв. 

% от 
ДДГД* млн. лв. 

% от 
ДДГД*

              

Вътрешен държавен дълг 3 937.1 29.4% 3 462.1 28.6% 3 199.9 28.7%
І. ДЦК 2 842.7 21.2% 2 955.8 24.4% 3 199.9 28.7%
ІІ. МВФ 1 094.4 8.2% 506.3 4.2% 0.0 0.0%
Външен държавен дълг 8 443.8 63.1% 7 579.7 62.5% 6 897.7 61.8%
 І.Облигации  4 229.4 31.6% 4 009.8 33.1% 3 325.4 29.8%
 ІІ. Кредити  4 214.4 31.5% 3 569.9 29.5% 3 572.3 32.0%
Общо държавен дълг 12 380.9 92.5% 11 041.9 91.1% 10 097.6 90.4%
Вътрешни държавни гаранции  - 0.0%  - 0.0%  - 0.0%
Външни държавни гаранции 1 005.7 7.5% 1 078.0 8.9% 1 069.8 9.6%
Общо държавногарантиран дълг 1 005.7 7.5% 1 078.0 8.9% 1 069.8 9.6%
              

Общо държавен и държавногарантиран дълг 13 386.5 100.0% 12 119.9 100.0% 11 167.4 100.0%
              

Вътрешен дълг и вътрешни държавни гаранции /БВП 9.2% 7.0% 5.7% 
Външен дълг и външни държавни гаранции/БВП 22.1% 17.5% 14.1% 
Общо държавен и държавногарантиран дълг/БВП 31.3% 24.6% 19.8% 
БВП, (млн. лв.) 42 797.4 49 361.0 56 519.8 

 

*ДДГД - държавен и държавногарантиран дълг 
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Към края на 2007 г. размерът на държавния дълг възлиза на 10 097.6 млн. лв., от 
който 6 897.7 млн. лв. външен държавен дълг. В номинално изражение държавния дълг 
бележи намаление в размер на 944.3 млн. лв. в сравнение с нивото, регистрирано в края 
на 2006 г.Съотношението на държавния дълг спрямо БВП в края на 2007 г. е 17.9%. и 
регистрира намаление с 4.5 процентни пункта спрямо 2006 г., когато същото бе 22.4%. 

Вътрешният държавен дълг през изминалата година намалява с 262.2 млн. лв. в 
резултат на операция по предсрочно изплащане на целия дълг на Република България 
към МВФ в размер на 449.8 млн. лв. В същото време приоритетното заемане на ресурс 
на вътрешния пазар доведе до положителна нетна емисия на ДЦК на вътрешния пазар в 
размер на 252.7 млн. лв. Поради това размерът на вътрешния към държавно и 
държавногарантирания дълг за периода декември 2006 – декември 2007 г. се запази 
почти непроменен, в рамките около 29.0%.   

Размерът на външния държавен дълг бележи намаление от 682.0 млн. лв. през 
годината в резултат основно на падежирането на евро-облигациите с обща номинална 
стойност 250.0 млн. евро и предсрочното погасяване на задълженията на Р.България 
към Правителството на Швейцария, както и на регулярните плащания по главници и 
положителния ефект от промяна на валутните курсове. 

Извършените през 2007 г. плащания по държавния дълг (в т.ч. погашения и 
лихви) са в размер на 2 384.7 млн. лв. или с 44.4 млн. лв. повече от плащанията през 
предходната година. Платените главници са в размер на 1 766.2 млн. лв., а платените 
лихви са в размер на 618.5 млн. лв.  

Във валутната структура на държавния дълг се наблюдава запазване на  
наложилата се през последните години тенденция за увеличаване на дела на дълговите 
инструменти, деноминирани в евро и лева за сметка намаляване дела на тези, 
деноминирани в щатски долари и други валути. Спрямо края на 2006 г. дългът в евро 
нараства от 52.5% до 53.2%, а дълга в лева от 19.4% до 24.1%. Частта на дълга в щатски 
долари спада с около 1% до 19.7%, а дълга в други валути - с 4.6 процентни пункта до 
3.0%. Отчетената промяна е в резултат на доминантното ново финансиране в лева (на 
вътрешния пазар) и евро, извършените редовни погашения на доларов дълг, както и на 
извършените операции по предварително изплащане на дълг. 

Валутна структура на държавния дълг
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През 2007 г. се регистрира покачване на дълга с фиксирани лихви с 3.8% като в 

края на периода задълженията достигнаха 73.2% от общия държавен дълг. Изменението 
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се дължи на емитираните на вътрешния пазар ДЦК, изцяло с фиксирани лихвени 
купони, придържането към усвояване на външни кредити с фиксирани лихви и 
извършените през годината погашения на вътрешен и външен дълг с плаващи лихвени 
проценти с оглед по–добра прогнозируемост на бюджетните средства, необходими за 
обслужване на държавния дълг. 

Лихвена структура на държавния дълг
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Промените, настъпили през 2007 г. в матуритетната структура на дълга са 

обусловени от погашенията на кредити със средносрочен остатъчен матуритет  и от 
промяната на остатъчния матуритет на по-значителни по обем задължения. За периода 
декември 2006 – декември 2007 година по-съществени са намалението на дълга с 
остатъчен матуритет от 1 до 5 години с 5.2% и увеличението на дълга със срочност от 5 
до 10 години с 5.7%.  

Матуритетна структура на държавния дълг
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В структурата на държавния дълг към 31.12.2007 г. по видове държатели 64.6% е 

дълга в ДЦК и 35.4% е дълга по държавните заеми. От общия размер на държавните 
ценни книжа  51.0% са облигациите, емитирани на международните капиталови пазари 
и 49.0% - облигациите и боновете, емитирани на вътрешния пазар. Поради 
падежирането на емисията еврооблигации с номинална стойност 250 млн. евро, както и 
от обезценката на щатския долар, дела на външните облигации е намалял със 6.6% 
спрямо 2006 г. По-съществени изменения през годината настъпиха в структурата на 
дълга по външни кредитори, поради пълното погасяване на дълга на правителството 
към БНБ (МВФ). Увеличи се делът на дълга към Световна банка - 12.0% и на дълга към 
ЕИБ - 3.7%. Към края на 2007 г. с най-голям дял е дълга към Световна банка – 59.0%, 
следват ЕИБ – 17.2%, други кредитори – 9.2%, Парижки клуб – 7.6% и Европейски 
съюз – 7.0%. 
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2. Гарантиран от държавата дълг 
 

Гарантираният дълг в края на 2007 година възлиза на 1 069.8 млн. лв. или с 8.2 
млн. лв. по-малко от дълга в края на 2006 г. Отбелязва се приблизително запазване на 
нивото му в сравнение с 2006 г., основно поради обезценката на щатския долар и 
японската йена. Гарантираният от държавата дълг е изцяло външен, като 56.1% от него 
е в евро, 20.3% - в щатски долари, а 23.6% - в японски йени. Съотношението му към 
БВП е 1.9%.  

През 2007 г. по държавногарантирания дълг са усвоени 101.6 млн. лв. или с 82.3 
млн. лв. по-малко от 2006 г. Плащанията по гарантирания от държавата дълг през 
годината са на стойност 120.7 млн. лв. (в т.ч. главници – 73.8 млн. лв. и лихви – 46.8 
млн. лв.). В сравнение с 2006 г. са изплатени 23.2 млн. лв. повече. През годината не са 
активирани нови държавни гаранции и средствата, предвидени  в държавния бюджет 
като резерв за покриване на този риск не бяха използвани. 

3. Консолидиран държавен дълг 
 

Консолидираният държавен дълг в края на 2007 г. възлиза на 10.4 млрд. лв., при 
11.3 млрд. лв., регистрирани в края на 2006 г. В състава на консолидирания държавен 
дълг, намаление през разглеждания период отбелязва дълга на централното 
правителство с 944.3 млн. лв., докато дългът на общините нараства от 233.5 млн. лв. на 
344.1 млн. лв. Съотношението консолидиран държавен дълг/БВП намалява за периода 
2006 – 2007 г. от 22.8% на 18.5%.  
 
Размер на консолидирания държавен  дълг 

(млн. лв.) 

Структура 
към 31.XII. 

2005 г. 
към 31.XII. 

2006 г. 
към 31.XII. 

2007 г. 

Консолидиран държавен дълг 12 562.0 11 274.0 10 441.7 

1.  Държавен дълг 12 380.9 11 041.9 10 097.6 

2.  Дълг на социалноосигурителните 
фондове 0.0 0.0 0.0 

3. Дълг на общините 181.1 233.5 344.1 

Консолидиран държавен дълг/БВП в(%) 29.4 22.8 18.5 

 
Забележки: 
1. Дълга на централното правителство се отчита по номинална стойност. 
2. За изчисляване е използвано  БВП за 2007 г. – 56 519.8 млн. лв., 2006 г. - 49 361.0 млн. лв. и БВП за 
2005 г. – 42 797.4 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Фискалната политика през 2007 г. в контекста на политиките и приоритетите на 
Бюджет 2007 бе насочена към поддържане на стабилна фискална позиция в подкрепа на 
макроикономическата стабилност, насърчаване на икономическата активност чрез 
продължаване на реформите в сферата на данъчната политика, умерена политика по 
доходите и пенсиите, обвързана с проинфлационния натиск, продължаване и 
ускоряване на реформите в основни сфери на публичните услуги, както и 
осъществяване на приоритетни инвестиционни  политики за подобряване на 
инфраструктурата и повишаване на конкурентноспособността на икономиката и 
създаване на благоприятни условия за устойчив икономически растеж.  

Прилагането на последователна и гъвкава фискална политика е в основата на 
успешното приключване на Бюджет 2007, както и на постигането на фискалните цели 
за годината. През годината се проявиха ефектите от извършените промени в данъчната 
политика и общото икономическо оживление, които доведоха до нарастване на 
постъпленията по консолидираната фискална програма и преизпълнение на годишните 
разчети по приходите. Предвид нестабилната международна среда през втората 
половина на годината, правителството зае предпазлива фискална позиция и фискалната 
цел за годината бе променена на положително бюджетно салдо по консолидираната 
фискална програма за 2007 г. в размер на 3.5% от БВП. Постигнете на тази по-
напрегната цел бе по пътя на спестяване на  спестяване на преизпълнение на 
приходите. Следваната политика е продължение на мерките, предвидени със ЗДБРБ за 
2007 г. в контекста на влошаващия се дефицит по текущата сметка (формиране на 
бюджетен излишък по КФП от най-малко 2% от БВП), като предвид нарасналите 
рискове и нестабилната международна среда бе осигурен допълнителен буфер срещу 
външни шокове с променената фискална цел.  

В съответствие с поставените цели през 2007 г. бяха постигнати следните 
резултати:  

 

♦ Постигнат реален ръст на брутния вътрешен продукт от 6.2% при планиран с 
програмата за годината 5.8%. 

♦ Намаляване на безработицата до 6.9% в края на годината и нарастване на 
заетостта. 

♦ Рекордни преки чуждестранни инвестиции – около 6.1 млрд. евро. за 2007 г. 
♦ Осигуряване на стабилна фискална позиция и формиране на положително 

бюджетно салдо по консолидирания бюджет в размер на 1 959.6 млн. лв. или 
3.5% от БВП. 

♦ Фискалният резерв нарасна в номинално изражение с близо 1.6 млрд. лв., 
вследствие реализирания бюджетен излишък, и към 31.12.2007 г. достигна 7.45  
млрд. лв.  

♦ Съотношението консолидиран държавен дълг/БВП намалява от 22.8% за 2006 г. 
на 18.5% за 2007 г. За 2007 г. е отчетено общо номинално намаление на 
държавния дълг с 832.3 млн. лв., което основно се дължи на извършените 
операции по предсрочно погасяване на дълг към МВФ в размер на 262.6 млн. 
лв., с което дългът към МВФ бе погасен напълно, погашението на падеж по 
евро-облигации в наминал 250 млн. евро др. 

♦ Намаляване на данъчната и осигурителната тежест в подкрепа на устойчивия 
ръст на икономиката. 

♦ Продължение на провежданата бюджетна реформа и разширяване обхвата на 
включените в процеса на програмното бюджетиране министерства и ведомства; 
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♦ Подобряване структурата на разходите, чрез увеличаване дела на капиталовите 
разходи, свързани главно с осъществяването на инфраструктурни 
инвестиционни проекти. 

♦ В подкрепа на дългосрочната стабилност на пенсионната система в създадения 
2006 г. Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна 
система към май 2008 г. е акумулиран ресурс в размер на 707.6 млн. лв.  

 

Фискалната политика в контекста на членство на Република България в ЕС и 
усилията, насочени за успешна конвергенция на икономиката на страната в 
икономическите условия на Европейската общност, бяха изцяло в унисон с общите 
насоки на икономическата политика на страните-членки за периода 2005 г. - 2008 г., 
дефинирани в Декларацията към Пакта за стабилност и растеж на Европейския съвет, 
които отразяват целите, заложени в Лисабонската стратегия. Икономическата и 
фискалната политика на ЕС и на страните-членки акцентира върху потенциала за 
растеж и заетост и осигуряването на стабилна бюджетна позиция.  

Последователна фискална политика и стратегията за поддържане на бюджетния 
баланс на относително стабилни нива в средносрочен план е залегнала в 
Конвергентната програма на Република България за периода 2008-2010 г., което е 
гаранция за поддържане на стабилна фискална позиция и създава условия за устойчиво 
икономическо развитие.  

  
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ:   

 1.Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2007 г. 

 2. Отчет на консолидирания държавен бюджет за 2007 г. 
 3. Кратък анализ на изпълнението на програмните и ориентирани 

към резултатите бюджети на министерства и агенции. 
4. Таблици с направленията за допълнителни разходи по реда на 

ПМС №298/2007 г. по бюджетите на МОСВ, ПУДООС, МОН 
(ДВУ,БАН) и МРРБ 
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