
Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система 
 

Съгласно разпоредбите на  чл.11 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост 
на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС), § 17, ал.3 от преходните и заключителните 
разпоредби (ПЗР) на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (ЗДБРБ за 
2009 г.) и чл. 44 от Постановление № 27 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2009 г. (ПМС № 27 от 2009г.) през месец май 2009 г. 
от централния бюджет по сметка на фонда са трансферирани средства в размер на 418.4 млн. лв. 
по следните компоненти: 

 25 на сто от отчетения по републиканския бюджет излишък за 2008 г. – 410.3 млн. лв.; 

 90 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2008 г. постъпления от 
приватизация, намалени със сумата на отчисленията за фонда през 2008 г., в 
съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол (ЗПСК) – 3.6 млн. лв.; 

 приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет, включващи отчетените 
приходи в централния бюджет и по бюджета на Министерството на финансите за 
периода от 18 ноември до 31 декември 2008 г. – 4.6 млн. лв. 

Общият паричен ресурс на фонда към 31.05.2009 г. е 1 587.2 млн. лв., в т. ч. натрупани 
лихви по депозити за 2009 г. в размер на 8.1 млн. лв. За сумата от 1 582.0 млн. лв. са открити 
депозитни сметки в БНБ. 

Изменението на касовите потоци за периода 2007 – май 2009 г. са представени в следната 
таблица: 

ДФГУДПС           млн. лева 
За периода 2007 2008 2009 по месеци   
   Януари Февруари Март Април Май 
        
Източници 216,1 858,2 83,4 0,2 0,2 6,4 422,6
Трансфер от централния бюджет 211,8 841,5 80,8   5,5 418,4
Лихви по депозити 4,3 16,7 2,6 0,2 0,2 0,9 4,2
        
Депозити към края на периода            
(с натрупване) по: 2007 2008 2009 по месеци   
   Януари Февруари Март Април Май 
        
Банки 216,1 1074,3 1157,7 1157,9 1158,1 1164,5 1587,2
БНБ 216,1 1074,3 1157,7 1157,9 1158,1 1164,5 1587,2
Банки        
        
Инструменти за управление 216,1 1074,3 1157,7 1157,9 1158,1 1164,5 1587,2
Депозити 216,1 1074,3 1157,7 1157,9 1158,1 1164,5 1587,2
Други        
        
Вид валута 216,1 1074,3 1157,7 1157,9 1158,1 1164,5 1587,2
Лева 216,1 1074,3 1157,7 1157,9 1158,1 1164,5 1587,2
Валута (левова равностойност)        
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