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I. УВОД 

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. е разработена въз 

основа на Закона за публичните финанси, Решение № 48 на Министерския съвет от 24 

януари 2013 г. за бюджетната процедура за 2014 г. и получената информация от 

първостепенните разпоредители с бюджет в съответствие с указанията на министъра на 

финансите за подготовката на бюджетните им прогнози за периода 2014-2016 г.  

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. съдържа основните 

допускания, при които е разработена, допусканията за развитието на националната и 

световната икономика, целите на фискалната и бюджетната политика, обвързани със 

заложените в Закона за публичните финанси фискални правила и ограничения, както и 

таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет или 

обобщено за група първостепенни разпоредители с бюджет и/или на бюджетните 

взаимоотношения за следващите три години. 

Тя е разработена и в съответствие с ангажиментите по третия Европейски 

семестър и с т.нар. специфични препоръки на Съвета на Европейския съюз (Съвета) 

относно Националната програма за реформи и Конвергентната програма на Република 

България, използвайки като основа пролетния макроикономически сценарий за периода 

2013-2016 г., оценката на прякото въздействие на предвижданите политики върху 

дългосрочната устойчивост на публичните финанси, бюджетните прогнози на 

първостепенните разпоредители с бюджет и направените оценки от Министерството на 

финансите. 

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. следва финансово 

да обезпечи постигането на основните цели и изпълнението на мерките, заложени в 

стратегическите документи на страната в периода 2014-2016 г. В същото време, 

приоритетът на служебното правителство по отношение на фискалната и бюджетната 

политика е да се гарантира финансовата стабилност и дългосрочната устойчивост на 

публичните финанси. 

Независимо от ограниченията на служебното правителство по отношение на 

определянето на дългосрочни приоритети по основните политики при разработването 

на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. са следвани основните 

изисквания за съдържанието й съгласно Закона за публичните финанси. 

Макроикономическата прогноза, използвана при разработването на настоящата 

средносрочна бюджетна прогноза, се базира на допусканията за основни показатели на 

външната среда на Европейската комисия (ЕК) и Министерството на финансите на 

Република България, актуални към началото на месец март 2013 г. 

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. е изготвена при 

следване на базов сценарий за развитието на хоризонталните политики и съответните 

основни допускания - последната актуализация от началото на месец януари 2013 г. на 

бюджетната прогноза за периода 2013–2015 г., като не е предвидена промяна в тренда 

на развитие на политиките до 2016 г. Параметрите на базовия сценарий предполагат 

продължаване на провежданата политика, включваща мерки за фискална консолидация 

в рамките на прогнозния период с известно разхлабване през първата година от 

периода. 

Заложената фискална позиция за периода 2014-2016 г. е дефицит по 

консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1,3% от БВП за 2014 г., 1,0% 

от БВП за 2015 г. и 0,8% от БВП за 2016 г. 
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Общото ниво на приходите по КФП за периода 2014-2016 г. се предвижда да 

бъде в рамките на 35-36% от БВП при запазване на данъчно-осигурителната политика. 

Разходите по КФП за 2014 г. са на ниво от 38,0% от БВП с оглед постигане на 

заложената фискална цел, без да се променя поетия ангажимент за дългосрочна 

устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Разходите по 

КФП за 2015 и 2016 г. са съответно 37,8% от БВП и 36,1% от БВП с цел осигуряване на 

постепенно намаляване на дефицита в средносрочен план. 
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II. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА 

 

1. Средносрочна макроикономическа прогноза 

Настоящата макроикономическа прогноза за периода 2013-2016 г. се базира на 

допускания за основни показатели на външната среда на Европейската комисия (ЕК) и 

Министерството на финансите (МФ), актуални към началото на месец март 2013 г. За 

2012 г. растежът на брутния вътрешен продукт на България беше 0,8%, при 1,8% за 

2011 г. Забавянето се дължеше основно на по-слабо външно търсене, което се отрази в 

реален спад на българския износ (0,4%) в сравнение с 2011 г. Докато през 2010 и 2011 г. 

с положителен принос за икономическия растеж беше износът, то през 2012 г. двигател 

на БВП беше вътрешното търсене. Реалното увеличение на разходите на домакинствата 

беше 2,5%, а за пръв път от 2008 г. беше регистрирано положително изменение при 

разходите за основен капитал (0,8%). 

Графика: Приноси по компоненти към годишния растеж на БВП и БДС за 

2010-2012 г., (п.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: НСИ, МФ 

Сценарият за икономическото развитие на България през 2013 г. се базира на 

забавянето на растежа на вътрешното търсене, наблюдавано от края на 2012 г., което 

ще продължи и в началото на 2013 г., както и на очакване за нарастване на износа на 

български стоки и услуги поради възстановяване растежа на европейските икономики 

през втората половина на настоящата година. Очаква се икономическият растеж на 

страната да достигне 1% през настоящата година. 

Таблица: Допускания относно основни макроикономически показатели 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Световна икономика (реален растеж, %) 3,5 4,1 4,4 4,5 

БВП на ЕС (реален растеж, %) 0,1 1,6 1,9 2,0 

Валутен курс USD/EUR - средногодишен 1,349 1,351 1,351 1,351 

Източник: ЕК 
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В следващите години, вследствие преустановяване на негативните тенденции на 

пазара на труда и повишаване доверието на потребителите, се предвижда плавно 

ускоряване на растежа на потребителските разходи, а отлаганите инвестиционни 

проекти ще бъдат осъществени и инвестициите в икономиката също ще ускорят своя 

темп. За периода 2014-2016 г. се очаква ускоряване на растежа на БВП както по линия 

на вътрешното търсене, така и от страна на износа. 

 

Таблица: Основни макроикономически показатели    
    2012 2013 2014 2015 2016 

БВП – текущи цени млн. лв. 77 582 79 932 83 315 87 589 92 583 

Реален растеж на БВП % 0,8 1,0 1,8 2,9 3,4 

Приноси за растежа на БВП, в т.ч.       

Инвестиции п.п. 2,1 0,3 0,5 1,2 1,4 

Потребление п.п. 1,4 1,2 1,8 2,6 3,1 

Нетен износ п.п. -2,7 -0,5 -0,6 -0,9 -1,1 

Дефлатор на БВП % 2,2 2,0 2,4 2,2 2,2 

Средногодишна инфлация 

(ХИПЦ)  
% 2,4 1,8 2,7 2,6 2,6 

Текуща сметка, в т.ч.  
% от 

БВП 
-1,3 -1,1 -2,5 -2,9 -3,4 

  Търговски баланс 
% от 
БВП 

-9,1 -9,4 -9,9 -10,3 -10,7 

  Услуги, нето 
% от 

БВП 
6,0 6,1 6,2 6,0 5,8 

  Доход, нето 
% от 

БВП 
-3,4 -3,2 -3,4 -3,4 -3,1 

  Текущи трансфери, нето 
% от 

БВП 
5,1 5,4 4,6 4,8 4,6 

Финансова и капиталова 

сметка, в т. ч. 
млн. евро 2 768 199 2 771 1 326 3 261 

  Преки чуждестранни 

инвестиции 
млн. евро 1 478 1 576 1 734 1 908 2 098 

Общ платежен баланс млн. евро 2 161 -235 1 705 45 1 665 

Рисковете свързани с икономическия растеж в България, до голяма степен 

зависят от външната среда. Евентуално задълбочаване на спада на икономическата 

активност в ЕС през 2013 г. и отлагане на възстановяването за 2014 г. ще има директен 

негативен ефект върху износа и косвен ефект върху потреблението и преките 

чуждестранни инвестиции. 

През 2012 г. спадът в заетостта се задълбочи до 4,3%
1
 на годишна база, което 

беше обусловено от по-неблагоприятната динамика на заетите в селското стопанство, 

обръщането в тенденцията от 2011 г. на циклично подобрение на заетостта в 

промишлеността, както и намалението на заетите в някои дейности от сектора на 

услугите, където до 2012 г. не се наблюдаваше намаление на трудовия ресурс. 

                                                             

1 Анализът на заетостта се основава на данните от Системата на националните сметки.  
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През 2013 г. се очаква продължаващ спад на заетите и увеличение в нивото на 

безработицата. Средното за годината намаление на заетите ще възлезе на 2,4%
2
. През 

2014 г. заетостта ще се стабилизира постепенно при слаб средногодишен ръст на 

заетите от 0,4%, а безработицата ще се свие до 12,8%. По-значително подобрение в 

показателите на пазара на труда се очаква през следващите две години, когато 

нарастването на икономическата активност ще се отрази в ускорен ръст на заетите и по-

бързо намаление на безработицата. Умереният ръст на заетостта през 2015 и 2016 г. ще 

бъде съпроводен с по-висок растеж на производителността на труда, като последният 

се очаква да се ускори до 2,2–2,3% през двете години до края на програмния период. 

Графика: Динамика на заетите и ниво на безработица, % 

4
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Заети, % Ниво на безработица, % (дясна скала)

Източник: НСИ, МФ

Динамика на заетостта и ниво на безработица, %

* Прогноза
 

Очакваните високи нива на безработица ще продължат да оказват задържащ 

ефект върху растежа на доходите от труд. Те ще се повишават с умерени темпове от 

около 4,5-6% в номинално изражение в рамките на периода 2013-2016 г., като 

постепенното увеличение в търсенето на труд ще доведе до плавно нарастване на дела 

на компенсациите на наетите в БВП. Динамиката на доходите от труд през следващите 

три години ще се характеризира със слабо изпреварващ темп спрямо този на 

производителността на труда, но все пак разглежданите показатели ще се изменят с 

близки темпове, което няма да окаже негативен ефект върху конкурентоспособността 

на икономиката. 

 

 

 

 

 

                                                             

2 Въз основа на дефиницията за заетост от Системата на националните сметки. 
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Графика: Динамика на разходите за труд на единица продукция (РТЕП) 

 
Източник: НСИ (СНС), МФ. 

Инфлацията през 2012 г. остана на сравнително ниско ниво, като 

средногодишната й стойност, измерена чрез хармонизирания индекс на 

потребителските цени (ХИПЦ), възлезе на 2,4%. Инфлацията през първите два месеца 

на 2013 г. продължи да се забавя до 2,2% на годишна база.  

Средногодишната инфлация се очаква да се забави до 1,8% през 2013 г., след 

което да се повиши до 2,6-2,7% в периода 2014-2016 г. В следващите години не се 

очаква повишение в международните цени на суровините в доларово изражение и при 

допускане за стабилно евро не се очаква ускорение на инфлацията по линия на външни 

фактори. С възстановяването на икономиката се очакват по-високи относителни 

потребителски цени на услугите в сравнение с хранителните и нехранителните стоки. 

Слаб (в рамките на 0,1-0,2 п.п.) се очаква да бъде приносът на 

административните цени върху общата инфлация в периода 2014-2016 г. Не се очаква 

данъчната политика да оказва влияние върху динамиката на потребителските цени, тъй 

като хармонизацията на акцизните ставки към минималните за ЕК нива приключва през 

2014 г. 

Основните рискове свързани с прогнозата за инфлацията, се отнасят до 

развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в България. 

Международните цени на суровия нефт могат да се повишат по-значително в резултат 

от политическите кризи или нарастване на търсенето. Ограничено предлагане на някои 

селскостопански стоки и особено на зърнените култури в международен план във 

връзка с неблагоприятни климатични условия допълнително може да предизвика по-

висока инфлация в страната. В същото време, евентуално по-нисък икономически 

растеж на българската икономика ще окаже задържащ ефект върху цените на 

нехранителните стоки и услугите. 

 

2. Сравнение на средносрочната макроикономическа прогноза на МФ със 

зимната прогноза 2013 г. на ЕК за страната 

Различия, дължащи се на времевите периоди на изготвяне на двете прогнози. 

Различните периоди при изготвянето на двете прогнози предопределят и 

различен обхват на отчетената статистическа информация. Прогнозата на ЕК ползва 

налични статистически данни към 15.02.2013 г., докато тази на МФ към 16.03.2013 г. В 

този период се публикуваха годишните данни за 2012 г. на голяма част от обхванатите 

от прогнозата макроикономически индикатори. МФ ползва тези данни, докато поради 
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по-ранния период на изготвяне на своята прогноза ЕК работи с по-ограничен брой от 

отчетни данни за 2012 г. 

Таблица: Основни макроикономически показатели 

  

отчетни 
данни  ЕК  МФ ЕК МФ ЕК 

ПОКАЗАТЕЛИ 2012 2013 2014 

БВП, реален растеж, % 0,8 0,8 1,0 1,4 1,8 2,0 

   Частно потребление 2,6 3,6 1,7 3,2 2,7 3,5 

   Инвестиции в основен капитал 0,8 1,7 0,9 3,4 2,4 4,1 

   Износ  на стоки и услуги -0,4 -0,1 2,0 3,1 3,9 4,5 

   Внос на стоки и услуги 3,7 4,4 2,6 5,2 4,4 5,8 

БВП дефлатор, % 2,2 2,1 2,0 2,6 2,4 2,9 

Текуща сметка, % от БВП -1,3 -0,7 -1,1 -1,6 -2,5 -2,0 

Инфлация, средногодишна, % 2,4 2,4 1,8 2,6 2,7 2,7 

Безработица, % 12,3 12,2 13,0 12,2 12,8 11,9 

Заетост (СНС) 3 -4,3 -1,9 -2,4 -0,2 0,4 0,6 

Отчетните данни за 2012 г. оказват влияние в прогнозните за следващите 

години.  

Прогнозата на ЕК за икономическия растеж през 2012 г. съвпада с отчетната 

стойност, но разликите в компонентите на БВП се отразяват на прогнозата за 2013 г., а 

за някои индикатори и за 2014 г. Вътрешното търсене беше по-слабо от очакваното в 

прогнозата на ЕК, а спадът в износа – по-изразен; ревизията в платежния баланс 

отбеляза по-голямо влошаване на салдото по текущата сметка; при инфлацията числата 

за 2012 г. на ЕК също са отчетни; актуализираните данни за пазара на труда за 2012 г. 

дават доста по-песимистична картина за заетостта. 

 

Разлики между прогнозата на МФ и зимната прогноза на ЕК за 2013 и 2014 г.  

Икономически растеж 

През последното тримесечие на 2012 г. беше отчетено забавяне на растежа на 

вътрешното търсене и в прогнозата на МФ се очаква то да остане потиснато и през 

първата половина на 2013 г. Прогнозира се потреблението на домакинствата да се 

забави в сравнение с предходната година, поради влошените очаквания за развитието 

на пазара на труда. МФ очаква по-нисък растеж и при инвестициите, поради 

повишената икономическа несигурност в Европа и отчетения спад през четвъртото 

тримесечие на 2012 г.  

Според прогнозата на Европейската комисия европейската икономика ще 

започне да се възстановява през втората половина на 2013 г. В резултат се очаква 

българският износ да започне да нараства едва в края на годината и да отбележи 

годишен растеж от 2%. 

По-слабото вътрешно търсене и износ в прогнозата на МФ се отразяват и в 

прогнозирания по-нисък реален растеж на БВП за 2013 и 2014 г. 

 

                                                             

3 СНС – Система на националните сметки. 
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Пазар на труда 

Различията в очакванията за развитието на заетостта и безработицата между 

настоящата прогноза и зимната прогноза на ЕК в голяма степен произтичат от 

ревизираните данни за заетостта за 2011 и 2012 г. от месец март 2013 г., които не са 

използвани в прогнозата на ЕК. В резултат на последните данни спадът на заетостта 

през 2012 г. се ускори до 4,3% и предвид очакванията за икономическото развитие през 

2013 г. намалението на заетите ще продължи, макар и със забавен темп, за разлика от 

прогнозираното от ЕК стабилизиране на пазара на труда през 2013 г. През 2014 г. 

динамиката на заетостта ще бъде близка до тази на ЕК и макар нивото на безработица 

да намалява, то остава по-високо спрямо прогнозата на ЕК, поради по-високата база от 

предходната година. 

Продължаващият процес на оптимизиране на заетите през 2013 г. обуславя и 

различията по отношение на динамиката на реалните разходи за труд на единица 

продукция (РТЕП). От тази гледна точка, заложените в бюджетната прогноза очаквания 

са свързани със спад на показателя до 2013 г., докато в прогнозата на ЕК се предвижда 

растеж на реалните РТЕП през периода 2012-2014 г. 

 

Инфлация 

Според настоящата прогноза, очакваната средногодишна инфлация през 2013 г. 

е 1,8%, като е по-ниска с 0,8 п.п. в сравнение с прогнозата на ЕК. Разликата до голяма 

степен може да се обясни с отрицателния принос на енергийните стоки за формиране 

на общия индекс, поради отчетените значителни понижения в административните цени 

на природен газ, електро- и топлоенергия през първите няколко месеца на годината. 

Очакванията за изменението на потребителските цени през 2014 г. съвпадат с тези на 

ЕК. 
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III. ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА 

ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2012-2013 Г. 

 

1. Преглед на изпълнението на консолидираната фискална програма за 2012 г. 

 

Таблица: Изпълнение на основните параметри на КФП           ( млн. лв.) 

ПОКАЗАТЕЛ 

Програма 

2012 г. 

КФП 

Отчет 31.12.2012 г. Изпълнение 

КФП Национален 

бюджет 

Европейски 

средства 
1
 

отчет/разчет 

к.1 к.2 к.3=к.4+к.5 к.4 к.5 к.6=к.3:к.2 

ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 28 752,1 27 469,8 25 251,5 2 218,3 95,5% 

Данъчни приходи 21 597,2 21 529,0 21 529,0 0,0 99,7% 

   Преки данъци 3 837,4 3 775,7 3 775,7   98,4% 

   Косвени данъци  11 374,0 11 342,8 11 342,8   99,7% 

   Приходи от социални и здравноосигурителни      

вноски 5 561,0 5 596,0 5 596,0   100,6% 

   Други данъци* 824,8 814,4 814,4 0,0 98,7% 

Неданъчни приходи 3 239,6 3 573,3 3 567,5 5,9 110,3% 

Помощи 3 915,3 2 367,5 155,1 2 212,5 60,5% 

РАЗХОДИ И ВНОСКА В БЮДЖЕТА НА ЕС 29 844,3 27 827,5 24 991,5 2 836,0 93,2% 

 Нелихвени 27 849,8 26 445,5 23 609,5 2 836,0 95,0% 

    Текущи 22 534,6 22 768,4 22 070,5 697,9 101,0% 

    Капиталови 5 315,2 3 677,1 1 539,1 2 138,1 69,2% 

 Лихвени 717,2 572,7 572,7 0,0 79,8% 

 Резерв за неотложни и непредвидени разходи 2 381,6         

 Вноска в общия бюджет на ЕС 895,7 809,3 809,3   90,4% 

 Трансфер от централния бюджет     -928,9 928,9   

БЮДЖЕТНО САЛДО -1 092,3 -357,7 -668,9 311,3  

* Вкл. постъпленията от такси върху производството на захар и изоглюкоза 

Изпълнение на приходите 

Постъпилите приходи и помощи за 2012 г. по консолидираната фискална 

програма (КФП) са в размер на 27 469,8 млн. лв. или 35,4% от БВП, при 33,7% за 2011 

г. В номинален размер данъчните приходи възлизат на 21 529,0 млн. лв. (27,7% от 

                                                             

1 Европейски средства - включват средствата по предприсъединителни инструменти на ЕС, средствата по 

оперативни програми от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС (управлявани от Националния фонд към МФ), 
както и  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство (управлявани 
от Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие"). В европейските средства участват и средствата от национално 

съфинансиране по европейските програми. 
2 В позицията "Резерв за непредвидени и неотложени разходи" се отразяват само данните по разчет. 
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БВП), а неданъчните приходи са в размер на 3 573,3 млн. лв. (4,6% от БВП). Приходите 

от помощи са в размер на 2 367,5 млн. лв. (3,1% от БВП). 

Съпоставени с 2011 г. постъпленията на консолидирано ниво са нараснали с 

8,2% или в бюджета са постъпили с 2 091,7 млн. лв. повече. В групата на данъчните 

приходи се отчита нарастване с 4,5% (934,7 млн. лв.) спрямо 2011 г., а при неданъчните 

приходи и помощите – с 24,2% (1 157,0 млн. лв.). Спрямо 2011 г. косвените данъци са 

нараснали със 718,1 млн. лв., преките данъци със 100,2 млн. лв., приходите от социални 

и здравноосигурителни вноски с 86,4 млн. лв. и другите данъци (други данъци по 

Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), имуществени данъци и др.) с 

29,9 млн. лв.  

В номинален размер приходите от преки данъци възлизат на 3 775,7 млн. лв., 

приходите от косвени данъци са в размер на 11 342,8 млн. лв., а постъпленията от други 

данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени данъци и др.) са в размер на 

814,4 млн. лв. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски за 2012 г. са в 

размер на 5 596,0 млн. лв., а постъпилите неданъчни приходи и помощи за годината са 

в размер на 5 940,8 млн. лв. 

Изпълнението на годишните разчети по основните съставни бюджети е, както 

следва: постъпилите приходи и помощи по републиканския бюджет за 2012 г. са 17 

283,8 млн. лв. или 101,5% спрямо разчетите по Закона за държавния бюджет на 

Република България (ЗДБРБ) за 2012 г.; постъпленията по бюджетите на социално и 

здравноосигурителните фондове са в размер на 5 647,0 млн. лв. или 100,3% спрямо 

планираните за годината; приходите по бюджета на съдебната власт са в размер на 

140,4 млн. лв., което представлява 100,3% спрямо годишните разчети, по общинските 

бюджети са постъпили 1 688,1 млн. лв. или 96,4% от разчета за годината.  

 На следната графика е представена структурата на данъчните приходи по КФП: 

                                    2011 г.                                                                          2012 г. 

ДДДЛД

0,7%

Др. данъци

3,8%

Корп.данък

6,6%

ДЗП

0,1%

Мита

0,6%

Акцизи

18,7%

Соц. и здр. 

осиг. вноски

26,8%

ДДС

32,1%

ДДФЛ

10,6%

 

ДДДЛД

0,4%
Др. данъци

3,8%

Корп.данък

6,5%
ДЗП

0,1%

Мита

0,5%

Акцизи

18,8%Соц. и здр. 

осиг. вноски

26,0%

ДДС

33,2%

ДДФЛ

10,7%

 

Изпълнение на разходите 

 Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република 

България в бюджета на ЕС) за 2012 г., са в размер на 27 827,5 млн. лв., което 

представлява 35,9% от БВП срещу 35,7% за 2011 г. 

 Разходите по КФП представляват 93,2% от разчета за годината. Текущите 

нелихвени разходи възлизат на 22 768,4  млн. лв. (101,0% спрямо разчета за годината), 

капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) – 3 677,1 млн. лв. 

(69,2% от планираните за годината), а лихвените плащания са в размер на 572,7 млн. лв. 

(79,8% от планираните за 2012 г.). 
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Основни разходни показатели по КФП за 2011 г. и 2012 г. 
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 Спрямо 2011 г. общите разходи по КФП са нараснали с 960,9 млн. лв. (3,6 %). В 

структурно отношение разходите за субсидии за нефинансови предприятия са по-

ниски, докато ръст се отчита основно при капиталовите разходи и социалните и 

здравноосигурителните плащания. 

 

 Разходи по основните съставни бюджети на КФП:  

Републикански бюджет 

Общият размер на разходите по републиканския бюджет (вкл. трансферите за 

др. бюджети и вноската в бюджета на ЕС) за 2012 г. е 18 221,2 млн. лв. или 98,0% от 

предвидените в ЗДБРБ за 2012 г. 

Нелихвените разходи по републиканския бюджет (без трансферите за др. 

бюджети), извършени през 2012 г. са в размер на 6 873,9 млн. лв., което представлява 

96,8% от предвидените в ЗДБРБ за 2012 г. средства. Текущите нелихвени разходи 

възлизат на 5 967,8 млн. лв. или 97,6% от плана. Разходите за заплати и възнаграждения 

на персонала и за осигурителни вноски са в общ размер на 2 550,5 млн. лв. или 96,9% 

от планираните за годината. Разходите за текуща издръжка са в размер на 2 011,3 млн. 

лв. (97,4% от разчета за годината). Това са основно разходи за горива, енергия, външни 

услуги, текущ ремонт, медикаменти, консумативи, други възнаграждения и плащания 

на персонала и др., извършени от първостепенните разпоредители с бюджет, които 

попадат в обхвата на републиканския бюджет. Социалните разходи са в размер на 810,9 

млн. лв. или 92,1% от предвидените в ЗДБРБ за 2012 г. Разходите за стипендии са в 

размер на 9,2 млн. лв. или 74,5% от разчета за годината. Разходите за субсидии са в 

размер на 586,0 млн. лв., като по-високи от планираните са субсидиите за нефинансови 

предприятия, основно в резултат на усвоени през годината европейски средства по 

програма на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) „Учене 

през целия живот”. Капиталовите разходи и нетният прираст на държавния резерв са 

в размер на 906,0 млн. лв. или 92,0 % от разчета за годината. 

Лихвените плащания по републиканския бюджет за 2012 г. са в общ размер на 

526,5 млн. лв. или 74,4% от планираните. Лихвите по външни заеми са в размер на 

359,0 млн. лв., а лихвите по вътрешни заеми – 167,5 млн. лв. 

Нетният размер на трансферите от/за републиканския бюджет за 2012 г. е 

10 011,5 млн. лв., като в т.ч. на: 

 социалноосигурителните фондове – 5 342,0 млн. лв.; 
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 общините като субсидии/трансфери от републиканския бюджет – 2 448,2 

млн. лв.; 

 съдебната власт – 260,5 млн. лв.; 

 Народното събрание – 44,9 млн. лв.; 

 други автономни бюджети (ДВУ, БАН, БНТ, БНР и БТА) – 596,9 млн. лв. 

Разходи по бюджетите на социалноосигурителните фондове 

Извършените разходи по бюджетите на социалноосигурителните фондове (НОИ, 

НЗОК, УПФ и ФГВРС) за 2012 г. са в размер на 10 861,6 млн. лв., което представлява 

98,7% от разчета за годината, в т.ч. пенсии, помощи и обезщетения по Кодекса за 

социално осигуряване (КСО) в размер на 8 275,2 млн. лв. и здравноосигурителни 

плащания в размер на 2 442,1 млн. лв. 

Разходи по бюджетите на общините 

Извършените разходи по местните бюджети са в размер на 4 117,1 млн. лв. или 

111,4% спрямо разчетите към ЗДБРБ за 2012 г., включително и за сметка на 

предоставените целеви трансфери от други бюджети. Текущите разходи възлизат на 

3 598,8 млн. лв. (117,8% спрямо годишния разчет), а капиталовите разходи са в размер 

на 518,3 млн. лв. или 81,0% от разчета за 2012 г. 

Бюджетното салдо по КФП за 2012 г. е отрицателно в размер на 357,7 млн. лв. 

Салдото е формирано от дефицит по националния бюджет в размер на 668,9 млн. лв. и 

превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 311,3 

млн. лв.  

Общият размер на касовите постъпления от ЕС (от структурните и Кохезионния 

фондове, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за рибарство, от средства за директни плащания към земеделските 

производители и плащания по пазарни мерки и др., както и от предприсъединителни 

инструменти на ЕС) за 2012 г. е 3 074,8 млн. лв. Нетните постъпления от ЕС за 2012 г. 

(касови постъпления от ЕС, намалени с вноската на Република България в общия 

бюджет на ЕС) са в размер на 2 265,5 млн. лв. 

Фискалният резерв към 31.12.2012 г. е в размер на 6,1 млрд. лв. 

 

2. Прогноза за изпълнението на консолидираната фискална програма 

за 2013 г. 

Първите месеци на 2013 г. протекоха под знака на политическата криза, която 

доведе до оставка на правителството, назначаване на служебен кабинет, разпускане на 

Народното събрание и насрочване на предсрочни парламентарни избори за началото на 

май. Президентът на Република България подписа указ за назначаване на нов служебен 

кабинет в средата на март, който да обезпечи нормалното провеждане на предсрочните 

избори и да работи за политики, които да намалят социалното напрежение при търсене 

на възможности за вътрешно пренасочване на ресурс към приоритетни социални 

политики в рамките на годишните разчети по държавния бюджет. Служебното 

правителство се ангажира да се придържа стриктно към одобрения от Народното 

събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г., като 

обсъжданите възможности за финансиране на неотложни социални политики са 

съпроводени от анализ на възможностите за компенсирани промени в разходите при 

запазване на одобрените разходни тавани за годината. 

Все още ранният етап на изпълнението на бюджета не дава възможност да се 

оценят в пълен размер всички потенциални ефекти в приходите в годишен план, но към 
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момента не са налице категорични индикации за забавяне при основните данъци (с 

изключение на акцизите). Потенциални рискове при изпълнението на разчетите по 

приходите може да възникнат при влошаване на средата, повишена несигурност и по-

слаб от планирания икономически растеж. При неблагоприятно развитие на 

икономическата среда напрежение при изпълнение на заложените годишни разчети в 

ЗДБРБ за 2013 г., в частта на данъците, може да се очаква и при постъпленията от ДДС, 

ДДФЛ и др. По-точна оценка в годишен план за корпоративните данъци, ДДФЛ, 

постъпленията от осигурителни вноски и други приходи може да се направи след 

обработката на годишните данъчни декларации, както и след наблюдение за определен 

период и по-прецизната оценка на ефектите от: 1) промяната на данъчния календар за 

деклариране и внасяне на някои данъци, администрирани от Националната агенция за 

приходите (НАП) и 2) въвеждането на единното плащане към НАП. 

По отношение на изпълнението на разходите в Бюджет 2013 успешно се 

преодоляха две от основните предизвикателства с еднократен за годината ефект – 

плащанията по обслужването на държавния дълг през януари и авансово от 

националния бюджет на директните плащания по Общата селскостопанска политика 

(ОСП) през февруари. В съответствие с календара по обслужването на външния дълг 

основната част от плащанията са концентрирани в месеците януари и юли (на 15 

януари 2013 г. се извърши погашение по глобалните облигации на Република България 

в размер на около 1,6 млрд. лв., като заедно с лихвените плащания и погашенията по 

вътрешния и външния дълг общата сума на плащанията по обслужването на държавния 

дълг през януари достигна около 2 млрд. лв.), докато плащанията по ОСП бяха в размер 

на 840 млн. лв. и предстои възстановяването им от Европейската комисия - вероятно в 

началото на месец април. 

Във връзка с предстоящите по-интензивни постъпления от данъчни и неданъчни 

приходи (регламентирани срокове в данъчния календар, срокове за внасяне в бюджета 

на дивидента за държавата от държавни предприятия, срокът за вноската в бюджета от 

превишението на приходите над разходите на БНБ и др.) в месеците до май може да се 

обобщи, че не се очертават рискове по отношение на регулярното обслужване на 

планираните с бюджета за 2013 г. разходи.  

В годишен план на база на тенденциите в приходите към момента и при 

допускане за непроменени политики може да се очаква постигане на заложената 

фискална цел за годината – дефицит по КФП в размер на 1,3% от БВП.  
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IV. ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ПЕРИОДА 2014-2016 Г. 

1. Средносрочни цели на фискалната политика 

Развитие на фискалната политика 

Фискалната политика през 2013 г. е ключов фактор за устойчивото развитие на 

страната. В приетата през месец април 2012 г. бюджетна прогноза за периода 2013-2015 

г. правителството заложи провеждането на фискална политика, основана на ниски 

данъци, ограничена преразпределителна роля на държавата и спазване на 

ограниченията, наложени от Пакта за стабилност и растеж. Именно с нея 

правителството коригира целта за салдото по консолидираната фискална програма за 

2013 г. от -1,0% от БВП на -1,3% от БВП, запазвайки целите за 2014 и 2015 г. 

Основните причини за корекцията на целта бяха както ефектите от 

актуализираните параметри на макроикономическата прогноза, така и промени в 

структурата на консолидираната фискална програма. Актуализираната 

макроикономическа прогноза наложи стриктното следване на консервативна и 

дисциплинирана фискална политика, което намери израз в запазване на допусканията 

за развитието на основните хоризонтални политики спрямо приетите с предходните 

прогнози и продължаване изпълнението на мерките за свиване на дефицита по 

националния бюджет. 

В Бюджет 2013 беше запазена следваната консервативна бюджетна политика 

(задържане на бюджетния дефицит на ниво от 1,3% от БВП като важна стъпка към 

постигането на средносрочната бюджетна цел за балансиран бюджет) предвид 

продължаващата финансово-икономическа нестабилност в международен план. Запазен 

бе и размерът на преразпределителната функция на държавата, близък до този от 2012 

г., който е значително под горната граница от 40% от БВП. 

Заложените цели по отношение на основните хоризонтални и секторни политики 

в Бюджет 2013 бяха обвързани с предложената през есента на 2012 г. промяна в 

бюджетна прогноза за периода 2013-2015 г. по отношение на основните допускания за 

развитието в средносрочен план на основните хоризонтални политики (например 

заложеното увеличение на пенсиите и разходните стандарти в средното образование 

през 2013 г.), както и произтичащите от това номинални ръстове на разходни тавани на 

някои първостепенни разпоредители с бюджет за периода 2013-2015 г. (които остават 

относително постоянни). В началото на януари 2013 г. Министерският съвет измени 

решението си от пролетта на 2012 г. за одобряване на основните допускания и на 

бюджетната прогноза за периода 2013–2015 г. и за приемане на разходните тавани по 

първостепенни разпоредители с бюджет без да променя поставените фискални цели за 

всяка отделна година от периода и осигурявайки изпълнението на фискални правила – 

за баланса, за размера на разходите и за дълга. 

Заявените от служебния кабинет цели в рамките на мандата му, след подадената 

оставка на правителството и насрочването на парламентарни избори само няколко 

месеца преди редовните, са свързани изцяло със запазване на макроикономическата, 

финансовата и фискална стабилност на страната в рамките на приетия от парламента 

бюджет за 2013 г. Правителството се ангажира да осигури изпълнението на заложените 

в Бюджет 2013 параметри, както и на мерките на политиките, приети с него.  

По-песимистичните прогнози за растежа на икономиката и свързаният с това 

риск по отношение на приходната част на бюджета са причина за ревизиране на целите 

за бюджетния баланс в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. 
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спрямо тези от месец януари на настоящата година при спазване на ограниченията, 

наложени с фискалните правила. 

Средносрочни цели 

Перспективите за развитието на публичните финанси за периода 2014-2016 г. са 

свързани с продължаване следването на стабилна и предсказуема фискална политика. 

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. е изготвена при следване 

на базов сценарий за развитието на хоризонталните политики и съответните основни 

допускания. За база е използвана последната техническа актуализация на бюджетната 

прогноза за периода 2013–2015 г., извършена през месец януари 2013 г. с оглед 

осигуряване на съгласуваност с взетите от парламента решения при приемането на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., като трендът на 

развитие на политиките е запазен до 2016 г. включително. 

Предложеният сценарий предвижда България да продължи по пътя на водената 

и до момента фискална консолидация, като за стимулирането на икономическата 

активност и растеж ще продължи да се разчита на устойчивостта на данъчната 

политика, както и на вътрешно преструктуриране на разходите в рамките на и между 

отделните бюджети/сектори, без това да променя общите фискални агрегати. 

Предвижда се реализирането на по-висока ефективност в разходната страна на 

бюджета да даде възможност за пренасочване на ресурс към приоритетни области на 

политика и целеви групи. 

Прогнозата за приходите за периода 2014-2016 г. е изготвена при отчитане 

развитието на нормативната уредба и на прогнозата за макроикономическа среда. 

Политиките, залегнали в бюджетните прогнози на първостепенните 

разпоредители с бюджет за периода 2014-2016 г., са разработени при следване на базов 

сценарий за развитието им при отразяване в него на мерките от Националната програма 

за реформи в изпълнение на стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. Запазени са допусканията за развитието на хоризонталните 

политики съгласно последната актуализирана бюджетна прогноза и разходни тавани, 

като за 2016 г. се запазват допусканията за 2015 г. По отношение на политиката по 

доходите в бюджетната сфера за 2016 г. се запазва номиналният размер на средствата 

за заплати на нивото от 2015 г. 

В бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. са включени нови инициативи и 

предложения за промени в нормативната уредба (представляващи нови ангажименти за 

разходи) единствено в случаите, при които е осигурено финансиране на вече поети 

ангажименти и на текущи задължения за разходи в рамките на одобрените разходни 

тавани за 2014 и 2015 г. Прогнозата за 2016 г. е съобразена с тенденциите в разходите 

от предходните две години, като са елиминирани еднократните разходи. Допуснато е 

поемане на нови ангажименти за разходи само в случаите, при които са запазени или са 

намалени задълженията на бюджетните разпоредители към доставчици спрямо 

предходната година. Новите инициативи и предложения за допълнителни разходи са 

обвързани с възможностите за вътрешни компенсирани промени по бюджетите и 

вместване в рамките на таваните. Същият принцип е спазен и при отразяването в 

бюджетните прогнози на промени в количествени и качествени параметри на целите на 

политиките. 

Запазването на базовия сценарий за развитието на политиките и залагането на 

по-песимистичен сценарий относно приходната част на бюджета, основно поради 

ефекта от приключване на стария и началото на новия програмен период върху 

прогнозите за усвояването на помощите от ЕС и на по-ниските неданъчни приходи са 

причина за актуализиране на целите по отношение на дефицита по консолидираната 
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фискална програма за периода 2014-2016 г. Процесът на фискална консолидация 

продължава, като заложените цели по отношение на дефицита в средносрочен план се 

постигат при намаляващи трендове/относителни дялове на приходите и разходите като 

процент от БВП, но при стартиране от ревизирани по-високи нива спрямо прогнозата за 

периода 2013-2015 г. 

Целите по отношение на бюджетното салдо са за дефицит от 1,3% от БВП 

за 2014 г., 1,0% от БВП за 2015 г. и 0,8% от БВП за 2016 г., като същите са относими за 

салдото по консолидираната фискална програма и за салдото на сектор „Държавно 

управление“. Заложена е и по-малка стъпка на консолидационното усилие в рамките на 

тригодишния период от около 0,2% от БВП, което се дължи на еднократно разхлабване 

на целите по отношение на бюджетното салдо и връщането им на по-високи равнища за 

тригодишния им период. В номинално изражение в тригодишната прогноза дефицитът 

по консолидираната фискална програма за 2014 г. е запазен на нивото от плана за 2013 

г., като за останалите две години от периода стъпката на консолидационното усилие е 

същата като тази от предходната бюджетна прогноза. Основните причини за тази 

промяна в политиката са новата макроикономическа прогноза с преоценка на 

основните макроикономически показатели, както и косвеният ефект от това върху 

приходната част на бюджета. 

Следваният базов сценарий за развитието на политиките е свързан със слабо 

нарастване на разходите в номинално изражение, които при заложения 

макроикономически сценарий намаляват като процент от БВП. 

 

2. Фискални правила и процедури 

 

Ново законодателство в областта на публичните финанси 

През 2012 г. Министерството на финансите значително ускори работата по 

разработването на нов устройствен закон за държавния бюджет. Приетият в края на 

януари 2013 г. Закон за публичните финанси е естествено продължение и 

институционализиране на резултатите от провежданата през последните години 

широкообхватна реформа на средносрочната бюджетна рамка. С него се транспонира 

Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за 

бюджетните рамки на държавите-членки и за създаване на условия за изпълнението на 

относимите регламенти, приети в края на 2011 г. Със закона се въвежда и уредба във 

връзка с разпоредбите на Дял ІІІ („Фискален пакт”) от Договора за стабилност, 

координация и управление в Икономическия и паричен съюз, подписан на 2 март 2012 

г. в Брюксел. 

Законът за публичните финанси осигурява на средносрочната бюджетна рамка 

централно място в националната система за управление на публичните финанси и я 

институционализира като реален инструмент за средносрочно прогнозиране и 

планиране, вменявайки я в компетентност и отговорност на органите на централната и 

местната власт.  

Националните фискални правила и механизмите за прогнозиране и наблюдение 

на подсекторите на сектор „Държавно управление” са важен елемент на бюджетната 

рамка и заемат централно място в структурата на новия устройствен закон. 

Целта на новото законодателство е да се засили взаимодействието между 

законодателната, изпълнителната, съдебната власт и общините за провеждане на 

благоразумна фискална политика и за спазването на общите ограничения и постигането 
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на целите на фискалните правила за сектор „Държавно управление” при гарантиране на 

самостоятелния характер на бюджетите на всички бюджетни разпоредители. 

В закона се съдържат и разпоредби, с които да се гарантира повишаване на 

бюджетната прозрачност и публичност и се създават предпоставки за увеличаване на 

достъпа до бюджетна информация, както и за подобряване на нейното качество и 

обхват. 

Спазването на строга бюджетна дисциплина продължава да бъде във фокуса на 

фискалната политика чрез упражняването на засилен контрол върху разходите и 

ограничаването на ръста на просрочените задължения. В Закона за публичните финанси 

са заложени разпоредби, съгласно които показателите за максимален размер на 

ангажиментите за разходи и за максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат поети през годината от първостепенните разпоредители с бюджет 

са част от показателите по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, 

които се одобряват с годишния закон за бюджета. Законът дава възможност с годишния 

закон за държавния бюджет да могат да се определят и лимити за разходи за персонал 

по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет. 

Предизвикателства 

Сериозно предизвикателство през настоящата година е организацията по 

подготовката по прилагането на Закона за публичните финанси, който от 2014 г. ще 

отмени действащите понастоящем Закон за устройството на държавния бюджет и 

Закона за общинските бюджети. 

Други важни направления в усилията за подобряване на бюджетните практики 

са по-нататъшното усъвършенстване на отчетността на бюджетните организации и 

останалите юридически лица, попадащи в сектор „Държавно управление“, както и 

предвидените в бюджетната процедура за 2014 г. различни видове оценки и разчети за 

максимални размери на ангажименти за разходи и за максимални размери на новите 

задължения за разходи, които могат да бъдат поети и съответно натрупани през 

годината от първостепенните разпоредители с бюджет. 

Бюджетни правила 

От началото на 2012 г. с влизането в сила на измененията и допълненията в 

Закона за устройството на държавния бюджет България прилага три вида фискални 

правила – за баланса, за размера на разходите и за дълга. Първите две са залегнали в 

Закона за устройството на държавния бюджет, докато третото – за дълга, в Закона за 

държавния дълг и в Закона за общинския дълг. 

Правилото за бюджетния баланс определя таван на размера на дефицита по 

консолидираната фискална програма, представен на касова основа в процент от БВП. 

Когато бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е дефицит, то не 

може да надвишава 2 на сто от брутния вътрешен продукт. 

Разходното правило определя таван на разходите по консолидираната фискална 

програма в процент от БВП. Максималният размер на разходите по консолидираната 

фискална програма не може да надвишава 40 на сто от прогнозния брутен вътрешен 

продукт. 

От 2010 г. се наложи бюджетната практика с годишния закон за държавния 

бюджет да се утвърждават допустими максимални размери на задълженията на 

разпоредителите с бюджет, както и да се определят конкретни правила за промяна на 

размера на задълженията и за извършване на компенсирани промени. 

Съгласно дефинираното със Закона за държавния дълг правило за таван на дълга 

неизплатената част на консолидирания държавен дълг към края на всяка година като 
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съотношение спрямо прогнозния БВП не може да надвишава съотношението от 

предходната година, докато това съотношение е над 60 на сто. Консолидираният 

държавен дълг се състои от номиналната стойност на държавния дълг, дълга на 

общините и дълга на социалноосигурителните фондове. 

На местно ниво (общини) правилото за дълга е подкрепено от правила, 

определящи ограничения на годишния размер на плащанията по дълга и на номинала 

на издаваните общински гаранции. Съгласно правилото годишният размер на 

плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от 

общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния 

заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината. Второто правило 

гласи, че номиналът на издаваните общински гаранции не може да надвишава 5 на сто 

от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния 

заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината. 

В Закона за публичните финанси се съдържат фискалните правила, които от 

началото на 2014 г. ще разширят обхвата на действащите правила и ще наложат 

допълнителни и засилени ограничения върху фискалната политика в дългосрочен план. 

Правилата са съобразени с международно приетите дефиниции и критерии, както и с 

изискванията за съгласуване на националното фискално планиране с превантивната и 

корективната част на Пакта за стабилност и растеж. 

В Закона за публичните финанси е запазена конструкцията от три фискални 

правила (балансово, дългово и разходно) на касова основа - за бюджетното салдо и 

максималния размер на разходите по консолидираната фискална програма, както и за 

номиналния размер на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление” към 

края на всяка година. Правилата са доразвити чрез включването на конкретни 

разпоредби за случаите на отклонение от целта (правило за салдото по 

консолидираната фискална програма) и корекционен механизъм за връщане до 

определеното с правилото ограничение (правило за номиналния размер на 

консолидирания дълг на сектор „Държавно управление”). 

Засилването на устойчивостта на публичните финанси и на бюджетната 

дисциплина е осигурено с включване в обхвата на правилата на всички органи и 

фондове, които не са част от отчетността по бюджетите на подсекторно равнище с 

оглед оценката на общото им въздействие върху сектор „Държавно управление” и 

представянето им в средносрочните стратегически и годишни бюджетни документи. 

Включени са и разпоредби за средносрочната бюджетна цел за структурния 

дефицит на сектор „Държавно управление“ със съответните правила, регламентиращи 

случаи на отклонение или на неспазване, за салдото на сектор „Държавно управление“ 

и за случаите на евентуален дефицит, както и за ограничения върху годишния ръст на 

разходите. 

В новия закон сериозно е доразвит наборът от фискални правила за подсектор 

„Местно управление” и са засилени съществуващите понастоящем дългови правила. 

Залага се средносрочна цел за придържане към балансирано бюджетно салдо по 

бюджета на общината на касова основа. Включени са и разпоредби, ограничаващи 

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджетите на 

общините. Предвидено е със закона за държавния бюджет за съответната година да 

може да се определя и максимален размер на дълга, който може да бъде поет от 

общината през бюджетната година. 

С включването в обхвата на фискалните правила от Закона за публичните 

финанси на ограничения за поемане на дълг от подсектор „Социално осигуряване” се 

цели постигането на пълен обхват на подсекторите на сектор „Държавно управление”. 
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С тях се ограничават възможностите на социалноосигурителните фондове за поемането 

на дълг и издаването на гаранции. Подобни ограничения са заложени и за държавните 

висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, 

Българското национално радио и Българската телеграфна агенция, както и за 

юридическите лицата, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, но са включени 

в консолидираната фискална програма. 

В Закона за публичните финанси е запазено изискването с годишния закон за 

държавния бюджет да се определя минималното ниво на фискалния резерв към края на 

съответната година. 

Бюджетна процедура 

На 24 януари 2013 г. Министерският съвет прие решение за бюджетната 

процедура за 2014 г., в което са определени основните правила, които следва да се 

спазват в рамките на годишния бюджетен процес, отделните стъпки за реализацията на 

основните етапи, отговорностите по изготвянето на необходимата информация и 

сроковете за нейното представяне в Министерството на финансите, Министерския 

съвет и Народното събрание. 

Бюджетната процедура за 2014 г. се придържа към наложената през последните 

години практика, което цели устойчивост и последователност на процесите и 

процедурите.  

Бюджетната процедура за 2014 г. бе приета седмица преди окончателното 

приемане от Народното събрание на Закона за публичните финанси. В преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за публичните финанси е предвидено влизането 

му в сила от 1 януари 2014 г., като бюджетната процедура за съставянето на бюджетите 

и разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 г. следва да се 

провежда по заложените в него правила и процедури. 

Бюджетната процедура за 2014 г. е съобразена със сроковете по прилагането на 

механизмите и мерките, заложени в основните етапи на третия пореден цикъл на 

Европейския семестър. Осигурено е постигането на изискваната със семестъра 

съгласуваност между основните фискални и бюджетни документи на правителството, 

като средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. и проектозакона за 

държавния бюджет за 2014 г. с ангажиментите по Националната програма за реформи, 

в рамките на Стратегия „Европа 2020” и Конвергентната програма. 

В бюджетната процедура е заложено изискване разработването на фискалната 

политика за следващия тригодишен период да бъде съобразено с фискалните правила и 

ограничения. 

В бюджетната процедура участват всички първостепенни разпоредители с 

бюджет и други юридически лица, получаващи бюджетни средства. Включени са и 

юридическите лица, контролирани от държавата и/или общините, които не са част от 

консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно 

управление“. В тази връзка са разширени и отговорностите на министрите по 

отношение на прогнозирането на основни показатели за юридически лица, които са 

извън държавния бюджет или попадат в сектор „Държавно управление“. Националният 

статистически институт е ангажиран да предоставя информация за лицата, попадащи в 

сектор „Държавно управление”, включително и по подсектори.  

Бюджетната процедура за 2014 г. е разделена условно на два основни етапа, като 

първият етап приключва в средата на месец април 2013 г. с приемане от Министерския 

съвет на решение за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 

2014-2016 г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на 
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държавния дълг. В рамките на втория етап на процедурата са предвидени в края на 

месец октомври 2013 г. актуализация на средносрочната бюджетна прогноза за периода 

2014-2016 г. и подготовка на държавния бюджет за 2014 г. и съответно внасянето на 

законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г. заедно с 

бюджетните документи в Народното събрание. Предвидена е също евентуална 

актуализация на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. (в 

съответствие с параметрите на приетите от Народното събрание закони - за държавния 

бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.) и приемането от Министерския 

съвет на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2014 г. 

В процедурата са заложени изисквания относно базата за разработване на 

основните бюджетни документи и връзката помежду им по отношение на заложените в 

тях политики, допускания, прогнози и бюджетни разчети. Важен нов момент в 

процедурата за 2014 г. е изискването на Закона за публичните финанси Народното 

събрание с годишния закон за държавния бюджет да приема максимални размери за 

нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината от 

първостепенните разпоредители с бюджет, както и максимален размер на поеманите 

през годината ангажименти за разходи. Предвидено е общинските съвети да определят 

сходни показатели по бюджетите на общините. 

В рамките на бюджетната процедура за 2014 г. са интегрирани и две 

допълнителни процедури, резултатите от които се включват при подготовката на 

законопроекта за държавния бюджет за 2014 г. Едната процедура касае одобряване от 

Министерския съвет на проектите, които ще се финансират с държавни и/или 

държавногарантирани заеми през 2014 г., а другата е в изпълнение на Закона за 

публично-частното партньорство (ПЧП) и предвижда разглеждане и одобряване от 

Министерския съвет на Оперативния план с включени проекти за държавни ПЧП или 

ПЧП на държавни публично-правни организации. 

С оглед подпомагане процесите на планиране, разработване и актуализиране на 

средносрочната бюджетна прогноза и на планирането и съставянето на 

проектобюджетите на разпоредителите с бюджет за 2014 г., вкл. в програмен формат, 

министърът на финансите дава подробни указания, с което стартират двата основни 

етапа на процедурата. 

На етапа на разработване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 

2014-2016 г. и на етапа на разработване на проектобюджета за 2014 г. се предвиждат 

съгласувания с първостепенните разпоредители с бюджет за уточняване параметрите на 

бюджетните прогнози и проектобюджетите за 2014 г., включително по програми, както 

и консултация с Националното сдружение на общините в Република България за общия 

размер на взаимоотношенията на общинските бюджети с централния бюджет и по 

проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. в частта му за 

общините. 

В преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните финанси е 

предвидено в шестмесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ 

Министерският съвет да внесе в Народното събрание предложение за определяне на 

независим орган по смисъла на чл. 6 от Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 

2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки. 

3. Прогнозни фискални параметри по консолидираната фискална 

програма за периода 2014-2016 г. 
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Общото ниво на приходите по КФП за периода 2014-2016 г. се предвижда да 

бъде в рамките на 35-36% от БВП, при запазване на данъчно-осигурителната политика 

и ефективни действия на приходните администрации с цел да се осигури ресурс за 

изпълнение на фискалната политика на правителството. 

Разходите по КФП за 2014 г. са на ниво от 38,0% от БВП с оглед постигане на 

заложената фискална цел, без да се променя поетия ангажимент за дългосрочна 

устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Разходите по 

КФП за 2015 и 2016 г. са съответно 37,8% от БВП и 36,1% от БВП с цел осигуряване на 

постепенно намаляване на дефицита в средносрочен план. 

Заложената фискална позиция за периода 2014-2016 г. е дефицит по КФП в 

размер на 1,3% от БВП за 2014 г., 1,0% от БВП за 2015 г. и 0,8% от БВП за 2016 г. 

Таблица: Консолидирана фискална програма за периода 2012-2016 г. 
№ КОНСОЛИДИРАНА 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  ФИСКАЛНА ПРОГРАМА Отчет Очаквано Прогноза Прогноза Прогноза 

    млн. лв. % от 

БВП 

млн. лв. % от 

БВП 

млн. лв. % от 

БВП 

млн. лв. % от 

БВП 

млн. лв. % от 

БВП 

I.  Общо приходи 27 469,8 35,4% 30 192,2 37,8% 30 546,2 36,7% 32 167,8 36,7% 32 693,5 35,3% 

1  Данъчно-осигурителни приходи 21 529,0 27,7% 23 186,2 29,0% 24 140,8 29,0% 25 277,3 28,9% 26 612,7 28,7% 

2  Неданъчни приходи 3 573,3 4,6% 3 446,4 4,3% 3 168,5 3,8% 3 295,1 3,8% 3 360,2 3,6% 

3  Помощи 2 367,5 3,1% 3 559,7 4,5% 3 236,9 3,9% 3 595,5 4,1% 2 720,5 2,9% 

  Общо разходи и Вноска в общия 

бюджет на ЕС 

27 827,5 35,9% 31 292,2 39,1% 31 646,3 38,0% 33 067,9 37,8% 33 393,5 36,1% 

ІІ.  Общо разходи  27 018,2 34,8% 30 384,0 38,0% 30 766,2 36,9% 32 149,1 36,7% 32 436,7 35,0% 

1  Общо нелихвени разходи 26 445,5 34,1% 29 508,6 36,9% 30 112,2 36,1% 31 412,1 35,9% 31 735,1 34,3% 

1.1.  Текущи нелихвени разходи 22 768,4 29,3% 24 122,2 30,2% 24 598,2 29,5% 25 346,8 28,9% 25 669,1 27,7% 

1.2.  Капиталови разходи  3 656,7 4,7% 4 961,4 6,2% 5 079,0 6,1% 5 621,9 6,4% 5 616,5 6,1% 

1.3.  Прираст на държавния резерв и 

изкупуване на земеделска 

продукция (нето) 

20,5 0,0% 35,4 0,0% 35,4 0,0% 35,4 0,0% 35,4 0,0% 

1.4.  Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи 

    389,6 0,5% 399,5 0,5% 408,1 0,5% 414,1 0,4% 

2  Лихви 572,7 0,7% 875,4 1,1% 654,1 0,8% 737,0 0,8% 701,6 0,8% 

ІІІ.  Вноска в общия бюджет на ЕС 809,3 1,0% 908,2 1,1% 880,0 1,1% 918,7 1,0% 956,8 1,0% 

ІV.  Бюджетно салдо (- /+) -357,7 -0,5% -1 100,0 -1,4% -1 100,0 -1,3% -900,0 -1,0% -700,0 -0,8% 

                        

  БВП 77 582,1   79 932,0   83 315,3   87 588,6   92 583,3   

4. Фискални рискове 

Провежданата последователна фискална политика, характеризираща се с 

поддържане на ниско ниво на дълг и бюджетен дефицит осигурява стабилността на 

публичните финанси. 

В средносрочен план най-същественият риск за бюджета е значително 

отклонение от очакванията за растежа на икономиката. Това автоматично ще 

рефлектира върху бюджетните приходи, както и в посока нарастване на социалните 

разходи и разходите при безработица. Чувствителността на бюджетните приходи към 

икономическия цикъл е относително висока, което означава, че загубите за бюджета от 

едно съществено забавяне или свиване на икономиката биха били значителни. От друга 

страна, чувствителността на бюджетните разходи спрямо цикличната позиция на 

икономиката е ниска, така че при подобрен сценарий те до голяма степен ще запазят 

нивото си. 
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От страна на външната среда значително забавяне на възстановяването на 

страните от Европейския съюз, както и спад в растежа на световната икономика, биха 

довели до свиване на външното търсене за българския износ и съответно до 

ограничаване на растежа. Друг външен риск е възможното покачване на цените на 

петрола, което като се има предвид значителното енергийно потребление от страна на 

индустрията, е възможно да доведе до нарастване на цените, намаляване на растежа и 

заетостта и увеличаване на дефицита по текущата сметка. От страна на вътрешните 

фактори, е възможно забавяне на вътрешното търсене, поради нарастване на 

политическата и икономическата несигурност в страната.  

Риск за бюджета представлява процесът на усвояване на средства от 

европейските фондове предвид застъпването на два програмни периода по 

Финансовите рамки на ЕС. Ускореното усвояване на средства по европейските 

фондове, допринасящи за по-висок икономически растеж и стимулиращи индиректно 

растежа на бюджетните приходи, е изведено като приоритет на фискалната политика и 

необходимите национални ресурси са предвидени в средносрочната бюджетна 

прогноза.  

Неблагоприятни фискални последици може да предизвикат квазифискалните 

дефицити, натрупвани от държавните предприятия или генерирането на дефицити по 

сметките на общините. Засилването на отчетността и контрола, както и въвеждането на 

изискване за балансирани бюджети на местно ниво са част от стъпките, които са 

предприети за запазване на фискалната устойчивост по отношение на възможността от 

натрупването на неявни задължения. 

В дългосрочен план се прогнозира значително влошаване на демографската 

структура на населението, което представлява съществен риск за фискалната политика. 

Очаква се увеличаването на дела на възрастните хора да доведе до забележимо 

нарастване на бюджетните разходи в дългосрочен период и по-конкретно на разходите 

за пенсии и здравеопазване. Превантивните действия спрямо натиска върху държавните 

разходи са подкрепени чрез предприетата реформа в пенсионната система при 

запазването на ниско ниво на държавния дълг и дефицит, което на този етап осигурява 

дългосрочната устойчивост на публичните финанси. 

5. Качество на публичните финанси 

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. е разработена при 

следването на базов сценарий за развитието на политиките, което до голяма степен 

предопределя състава, ефективността и ефикасността на разходите. Независимо от тази 

предопределеност по отношение на заложената техническа ефективност с новия Закон 

за публичните финанси България прави сериозна стъпка за усъвършенстване на 

националната система за управление на публичните финанси. 

Бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. и проектозаконът за държавния 

бюджет за 2014 г. са първите документи, които ще бъдат разработени при съобразяване 

изцяло с влизането в сила от началото на следващата година на Закона за публичните 

финанси. 

Вградените в средносрочната бюджетна рамка елементи имат за цел засилване 

устойчивостта на средносрочните решения посредством налагането на ясни 

ограничения и отговорности на отделните подсектори на сектор „Държавно 

управление”, както и засилване ролята на подхода „отгоре-надолу“ в процеса на 

приоритизиране и вземане на бюджетни и управленски решения. Основно 

предизвикателство пред системата в краткосрочен план е установяването на практика 

по отношение на новите два елемента на рамката - максимални размери на 

ангажиментите за разходи и максимални размери на нови задължения за разходи, които 
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могат да бъдат поети през годината от първостепенните разпоредители с бюджет. 

Следва да се отбележи, че обвързването им с целите на политиките, както и с целевите 

стойности по показателите за изпълнение от програмните бюджети на министерствата 

и държавните агенции в средносрочен план ще допринесе за повишаване на 

предсказуемостта, а оттам и за засилване устойчивостта на вземаните решения. В 

дългосрочен план това ще допринесе за повишаване на разпределителната ефективност, 

както и за засилване на бюджетната дисциплина. 

Разширеният спектър на фискалните правила, чието спазване ще се осигури още 

със заложените фискални и бюджетни параметри на настоящата средносрочна 

бюджетна прогноза засилва финансовата дисциплина както на подсекторно ниво, така и 

на ниво на сектор „Държавно управление”. 

Понастоящем усилията са насочени към създаването на независим орган по 

смисъла на чл. 6 от Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно 

изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки, с което ще се изпълни 

разпоредбата на § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

публичните финанси. 

Следването на базов сценарий за развитието на политиките в рамките на 

прогнозния период предполага запазване на постигнатата ефективност и ефикасност на 

разходите. 

6. Фискална децентрализация и бюджетни взаимоотношения с 

общините 

Политиките в бюджета по отношение на общините са насочени към създаване на 

възможности за тяхното устойчиво и балансирано развитие. Един от ефектите в тази 

насока се реализира чрез общата изравнителна субсидия, предоставяна на общините, 

което дава възможност за реализиране на дейностите на местно равнище. В този аспект 

държавните трансфери към общините се определят и реализират на основата на 

конкретни правила, критерии и стандарти.  

Бюджетът на всяка делегирана от държавата функция се определя по 

утвърдените стандарти и натурални показатели, определени от отрасловите 

министерства. Така се осигурява предвидимост при финансирането, ясно и прозрачно 

разпределение на средствата. Не се предвижда свиване на обхвата на разходните 

правомощия или намаляване на инвестиционните разходи на местните власти.  

Напредък се очаква в социалната сфера с разработените планове за развитие на 

социалните услуги, които са обвързани с други стратегически и планови документи на 

местно равнище на управление. Ефективни резултати се очакват и от усъвършенстване 

на механизмите за приложение на делегираните бюджети в училищата и детските 

градини. Наблюдава се тенденция на намаляване дела на услугите в специализираните 

заведения за сметка на увеличаването на услугите в общността.  

В тази посока изградената система за оценка на финансовата устойчивост на 

общините представлява съществена връзка между цялостната бюджетна и фискална 

политика и своевременното и обективно проследяване на управлението на държавните 

ресурси на местно ниво. Въведената система от показатели е следствие от усилията да 

се структурира и консолидира и допълва информацията за финансовото състояние на 

общините, за да бъде използвана като подходящ инструмент за финансово управление. 

Оповестяването на тези данни има за цел постигането на максимална прозрачност в 

общинските финанси. 

Подобрява се в положителна посока данъчният капацитет на общините и 

равнището на събираемост на приходите. Прогнозата за собствените приходи очертава 
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тенденция към постигане на по-голяма финансова самостоятелност и устойчивост на 

общините във връзка с: 

 разширените им правомощия по определяне размера и администриране на 

местните данъци при условията, реда и границите, установени със Закона за 

местните данъци и такси; 

 предоставените правомощия на публични изпълнители в производствата по 

обезпечаване на данъчни задължения на служителите на общинската 

администрация. 

Общините са потенциални бенефициенти по четири от седемте оперативни 

програми, финансирани от структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС. Това е 

допълнителен резерв за финансиране на дейности в полза на местната общност.  
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V. ДАНЪЧНА И ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИТИКА 

1. Данъчна политика 

През периода 2014-2016 г. данъчната политика ще бъде насочена в подкрепа на 

макроикономическата стабилност и икономическия растеж и повишаването на 

фискалната устойчивост в дългосрочен план. Чрез данъчно-осигурителната политика и 

ефективни действия на приходните администрации се цели да се осигури ресурс за 

изпълнение на фискалната политика на правителството, подобряване на бизнес средата 

и стимулиране на икономическата активност, както и ограничаване на данъчните 

измами. 

Развитието на данъчната политика за периода се съобразява с изискванията на 

действащото право на Европейския съюз и международните договори, страна по които 

е Република България. Постигната е пълна хармонизация на българското данъчно 

законодателство с изискванията на европейското законодателство, регламентирано с 

директивите в областта на прякото и косвеното облагане, както и в областта на 

международното сътрудничество и обмена на информация между държавите-членки. 

Запазена е данъчната стратегия за ниски данъчни ставки при преките данъци, 

които са един от най-важните стимули за инвестиции и икономически растеж. Налице е 

продължаващ процес на прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените 

данъци чрез повишаване на някои акцизни ставки в съответствие с договореностите за 

достигане на минималните европейски нива.  

Основните промени в данъчните закони за 2013 г. са свързани с 

усъвършенстването на данъчното законодателство и отстраняване на несъответствия с 

правото на Европейския съюз, вкл. при изменения на политиката и законодателството 

на ЕС в областта.  

Направените изменения в Закона за данък върху добавената стойност са във 

връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с 

изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейския съюз в 

областта на косвеното облагане, както и за прецизиране на разпоредбите, които 

създават затруднения при практическото прилагане на закона. Измененията и 

допълненията в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани с поетите 

ангажименти за достигане на минималните нива на облагане с акциз за ЕС за 

определени енергийни продукти, както и за прецизиране на разпоредбите с цел 

улесняване практическото прилагане на закона. Съгласно Договора за присъединяване 

на Република България към ЕС, Преговорна глава 10 „Данъчна политика” е договорен 

преходен период до 01.01.2013 г., в който да бъдат достигнати минималните акцизни 

ставки за газьола и керосина в размер на 330 евро/1000 л. (645 лв./1000 л.). 

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Закона за 

корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица са свързани с въвеждането на единната сметка с цел намаляване на 

банковите сметки на НАП и кодовете за вид плащане, индивидуализиращи вида на 

данъка или задължителната осигурителна вноска и намаляване на разходите на 

задължените лица за такси, свързани с банковите преводи за заплащане на публични 

задължения, както и на допусканите при това грешки. По този начин се въвежда 

поредност на погасяването на задължението по реда на настъпване на падежа, без 

значение начина на установяването му, с което се очаква да се подобри събираемостта 

на просрочените задължения.  
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Друга група промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) водят до намаляване 

на административната тежест чрез намаляване на разходите за изпълнение на 

данъчните задължения от данъчно задължените лица. Значително се облекчава 

режимът на деклариране и внасяне на корпоративни данъци и данъци върху доходите 

на физическите лица. Въведен е нов ред за определяне на авансовите вноски за 

корпоративен данък на базата на прогнозна данъчна печалба, декларирана от данъчно 

задълженото лице. Направени са изменения в ЗКПО, свързани с данъчното облагане на 

хазартната дейност във връзка с приетия нов Закон за хазарта, в разпоредбите, 

уреждащи данъка върху хазартната дейност, включително регламентиране облагането 

на дейността, извършвана от организаторите на хазартни игри от разстояние. 

Ограничен е обхватът на необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Облагаеми стават 

лихвите по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, 

установени в държава-членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, считано от 1 януари 

2013 г. От една страна се очаква това да се отрази положително на приходите в 

държавния бюджет, а от друга – част от сумите, вложени по депозитни сметки, да бъдат 

включени в стопанския оборот и по този начин да реализират доходност от активна 

икономическа дейност, вместо пасивна доходност от лихви, както и да се насърчи 

инициативността на физическите лица за инвестиране на свободните парични 

наличности. 

Очаква се посочените нормативни промени да доведат и до намаляване на 

разходите за администриране на данъците от приходната администрация, а 

включването на доходите от лихви сред облагаемите доходи да позволи да се получи и 

анализира информация с оглед осъществяването на по-ефективен данъчно-

осигурителен контрол. 

Корпоративни данъци 

Прогнозата за размера на приходите от тази група данъци за периода 2014-2016 

г. е базирана на факторите, влияещи върху постъпленията:  

 запазва се данъчната ставка по корпоративния данък от 10% и на 

ставката за данъците върху дивидентите и ликвидационните дялове от 5%; 

 фактор от особена важност – нормативните промени: 

o относно авансовите вноски – от 2013 г. е повишен прагът на нетните 

приходи от продажби за определяне на данъчно задължените лица (ДЗЛ), 

които не правят авансови вноски за корпоративен данък, от 200 на 300 

хил. лв. Променен е кръгът ДЗЛ, които правят месечни и тримесечни 

авансови вноски за корпоративен данък – месечни авансови вноски ще 

правят ДЗЛ, чиито нетни приходи от продажби за предходната година са 

над 3 млн. лв., а лицата с нетни приходи от продажби за предходната 

година в диапазона от 300 хил. лв. до 3 млн. лв. ще правят тримесечни 

авансови вноски; 

o основа за определяне на авансовите вноски за корпоративен данък се 

предвижда да бъде прогнозната данъчна печалба, декларирана от 

данъчно задълженото лице; 

o данъкът върху разходите, данъкът върху приходите на бюджетните 

предприятия и данъкът върху дейността от опериране на кораби стават 

годишни данъци и се внасят еднократно в срок до 31 март на следващата 

година. Съгласно сега действащите разпоредби данъкът върху разходите, 
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данъкът върху приходите на бюджетните предприятия и данъкът върху 

дейността от опериране на кораби се внасят ежемесечно. 

В резултат на посочените нормативни изменения значително се облекчава 

режимът на деклариране и внасяне на някои от данъците, регламентирани в Закона за 

корпоративното подоходно облагане, но се увеличава кръгът от лица, които не правят 

авансови вноски, както и намалява кръгът лица, задължени да правят месечни авансови 

вноски. Това води до прехвърляне на приходи от текущата към следващата финансова 

година, които за 2014 г. се очаква да са в размер на около 90 млн. лв. 

 взети са предвид тенденциите за подобряване на икономическата 

обстановка в страната, но и високото ниво на данъчна загуба, генерирано през 

кризисните 2009-2010г., която компаниите имат право да приспадат в следващите пет 

години. Тъй като основните ни външноикономически партньори са страните-членки на 

Европейския съюз, то от възстановяването на европейската икономика зависи ръстът на 

износа ни (респ. на печалбите) на експортно ориентираните ни предприятия; 

 други фактори, като текущото изпълнение на данъците, динамиката на 

цените на вносните суровини и на енергоносителите, цената и достъпа до кредит за 

фирмите, нивото на производителност, мерките за намаляване дела на сивата 

икономика и др. 

Предвид посочените фактори прогнозата за приходите от тази група данъци по 

години е, както следва: 1 647,2 млн. лв. за 2014 г., 1 731,4 млн. лв. за 2015 г. и 1 826,9 

млн. лв. за 2016 г. 

Данъци върху доходите на физическите лица 

Прогнозата за постъпленията по Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица за периода 2014-2016 г. е изготвена, като са взети пред вид следните 

фактори: 

 запазване на единната данъчна ставка от 10% (без необлагаем минимум) 

за всички данъкоплатци, с изключение на доходите от стопанска дейност на 

едноличните търговци, за които ставката е в размер на 15%; 

 нормативните промени, които са свързани с въвеждането на единната 

сметка и с разширяването на обхвата на облагаемите доходи чрез включването към тях 

на доходите от лихви по депозитни сметки. До 2013 г. доходите на физическите лица от 

лихви по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, 

установени в държава-членка на Европейския съюз, в това число и в България, бяха 

освободени от облагане. От 1 януари 2013 г. с окончателен данък от 10% се облага 

брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни 

сметки в търговски банки; 

 очакваният брой наети лица – отчетена е динамиката на пазара на труда и 

тенденцията за броя на наетите лица (без специалните ведомства), която с настъпването 

на икономическата криза стана низходяща. Очакванията са броят наети лица за периода 

2014-2016 г. да бъде близък до този от 2013 г., евентуално с лек ръст на наетите в края 

на прогнозния период. 

Със засилване на контрола от страна на Националната агенция за приходите и 

Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” във връзка с недекларираната 

заетост и фиктивно намаления работен ден и с изпълнението на мерките, предвидени в 

Националния план за действие по заетостта, може да се повлияе положително за 

„изсветляване” на заетостта. Важен фактор за ръста на наетите лица е икономическото 

състояние на страните от ЕС, които са основни търговски партньори на българските 
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производители и контактите с тях влияят върху обема поръчки към българските 

контрагенти, респ., върху броя работни места за тяхното изпълнение;   

 очакваният ръст на средната работна заплата – По данни от НСИ
4
 

средната за страната работна заплата (СРЗ), въпреки кризата, продължава да нараства. 

Очаква се този ръст да забави своя темп, но възходящата тенденция да продължи в 

следствие на динамиката на пазара на труда и на преструктурирането на икономически 

отрасли и дейности и преминаването към по-високо технологични производства, за 

които се наемат по-скъпо платени служители. Повишаването на СРЗ е повлияно и от 

минималните размери на осигурителния доход, които се актуализират всяка година и 

които също оказват натиск върху заплащането на труда, което е над тях;   

 размерите на осигурителните вноски и съотношението 

работодател/работник; 

 очакваната по-висока събираемост на данъците по ЗДДФЛ от страна на 

Националната агенция за приходите и дисциплиниращата роля на действията на 

данъчната администрация.  

В размера на приходите от личното подоходно облагане се включват и 

постъпленията от патентен данък, постъпващ в местните бюджети.  

Предвид посочените фактори прогнозираните приходи от облагането на 

физическите лица са в размер на 2 646,8 млн. лв. за 2014 г., 2 781,4 млн. лв. за 2015 г. и 

2 921,9 млн. лв. за 2016 г. 

Данък върху добавената стойност 

Върху прогнозата за приходите от данък върху добавената стойност за периода 

2014-2016 г. са повлияли основно следните фактори: 

 Действащата нормативна уредба със запазване на стандартната данъчна 

ставка от 20% и данъчна ставка за настаняване в хотел от 9%, както и измененията и 

допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, които са във връзка с 

привеждане на националното законодателство в съответствие с европейските 

директиви и практиката на Съда на ЕС. Те касаят изисквания на ЕС по отношение на 

мястото на доставката на услуги и относно общата система на данъка върху добавената 

стойност, свързана с условията и правилата за фактуриране на доставките. Целта е ясно 

да се разграничи държавата-членка, чиито правила за фактуриране се прилагат и да се 

постигне по-ефикасен данъчен контрол и равнопоставено третиране на 

трансграничните и националните доставки, както и електронно фактуриране. Взема се 

предвид и ефектът от предстоящите промени в някои акцизни ставки; 

 Анализът на текущото изпълнение на приходите от данъка; 

 Прогнозите за макроикономическите показатели (БВП по елементи на 

крайното използване) и прогнозите за тенденциите в световната и българската 

икономика за периода 2014-2016 г.; 

 Очаква се да се запази тенденцията за повишаване на относителния дял на 

постъпленията от ДДС към потреблението, който да достигне 12,1% за 2013 г. при 

11,5% за миналата година. Това съотношение е показател за събираемостта на данъка 

и показва ефективността на приходните администрации. 

                                                             

4 Национален статистически институт 
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Като са взети предвид посочените фактори постъпленията от ДДС за 2014 г. се 

прогнозират да са в размер на 8 200,3 млн. лв., а за 2015 и 2016 г. – съответно 8 700,2 

млн. лв. и 9 330 млн. лв. 

Акцизи 

Приходите от акцизи се формират основно от две групи стоки – горива и 

тютюневи изделия. Останалите акцизни стоки (алкохолни напитки и други) имат около 

8% относителен дял.  

Графика: Приходи от акцизи от основните групи стоки (2012 г.) 

 

 

При изготвянето на прогнозите за приходи от акцизи са взети предвид както 

динамиката на постъпленията от акцизи по отчетните данни за минали периоди и 

прогнозите за макроикономическите показатели, така и предвиденото повишаване на 

някои акцизни ставки в съответствие с договорения преходен период за достигане на 

минималните нива на акцизните ставки в Общността за периода 2013-2016 г. 

Таблица: Промени при акцизните ставки за периода 2013-2016 г. 

Акцизи   2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Акциз на природния газ, използван 
като моторно гориво 

лв./гигаджаул 
0,85 5,1 5,1 5,1 

Акциз на природния газ, използван 

като гориво за отопление 
лв./гигаджаул 

0,10 0,6 0,6 0,6 

В резултат на повишаването на ставките на природния газ през 2014 г. следва да 

постъпят допълнително около 50 млн. лв. акциз. 

Очаква се контролът на митническата администрация върху дейността на 

акцизните складове и системното прилагане на мерките по Наредба № Н-18/2006 г. за 

регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални 

устройства и Наредба № 3/2010 г. за специфичните изисквания и контрола, 

осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, 

да окаже дългосрочен дисциплиниращ ефект и натиск върху сивата икономика.  

В съответствие с посочените фактори за 2014 г. се очакват постъпления от 

акцизи в размер на 4 400 млн. лв., за 2015 г. – 4 600 млн. лв. и за 2016 г. – 4 870,5 млн. 

лв. 

 



31 

Мита 

Прогнозата за приходите от мита при внос на промишлени и селскостопански 

стоки е в размер на 115 млн. лв. за всяка година от периода 2014-2016 г. при отчитане 

на ефектите, произтичащи от либерализацията на търговията (намаляване ставките на 

митата) и предвид прогнозите за макроикономическите показатели за периода. 

Местни данъци и такси  

На общинските администрации са предоставени разширени правомощия по 

администрирането и управлението на местните данъци и такси при условията, по реда и 

в границите, установени със Закона за местните данъци и такси. Ставките на 

имуществените данъци се определят от общинските съвети в законово фиксирани 

граници (в ЗМДТ) и по ред, определен в Закона за общинските бюджети. Това дава 

добри възможности на общинските администрации за гъвкаво управление на 

приходните им политики.  

Основните фактори, определящи постъпленията от имуществени данъци, са 

цената на имуществата, данъчната им оценка, обемът на пазара на недвижими имоти, 

балансовата стойност на нежилищните имоти, собственост на предприятия, сградният 

фонд, броят регистрирани за ползване превозни средства, тяхната възраст и мощност и 

др., както и дейността на органите по събирането, каквито от 01.01.2006 г. се явяват 

общинските администрации. 

Постъпленията от имуществени данъци за 2014 г. се прогнозират да са в размер 

на 685,9 млн. лв., а за 2015 и 2016 г. – съответно 716,1 млн. лв. и 741,7 млн. лв. 

2. Осигурителна политика 

До 2016 г. се предвижда запазване размерите и съотношенията на 

осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен 

фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, вноските за 

допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравноосигурителната вноска. 

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2013 г. – 

17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 за 

сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника и 12,8 на сто за лицата, родени след 

31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1:5,7. 

Само за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират при 

условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване осигурителната вноска за фонд 

„Пенсии“ за родените след 31 декември 1959 г. е 35,8%, а за родените преди 1 януари 

1960 г. – 40,8%, с оглед да се покрият разходите за пенсии на настоящите военни 

пенсионери, спазвайки принципите на разходопокривните пенсионни схеми. 

Държавното участие във финансирането на фонд „Пенсии” се запазва, като 

държавата осигурява субсидия в размер на 12 на сто от осигурителния доход за всяко 

осигурено във фонда лице. 

Не се предвижда и промяна на съотношенията между работодател и работник за 

останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. За 

периода 2014-2016 г. техните размери са, както следва: 

 фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто; 

 фонд „Безработица” – 1,0 на сто; 

 фонд „Трудова злополука и професионална болест” - от 0,4 до 1,1 за 

сметка на работодателя; 

 Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) – 5 на сто; 
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 Професионален пенсионен фонд – 12 на сто за сметка на работодателя за 

работещи при първа категория труд и 7 на сто за сметка на работодателя за работещи 

при втора категория труд; 

 здравноосигурителна вноска – 8 на сто. 

За периода до 2016 г. не се планира вноска за фонд „Гарантирани вземания на 

работниците и служителите”. 

Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, 

съобразно облагаемия им доход, съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., а за 

земеделските и тютюнопроизводителите – 240 лв. се запазва до края на 2016 г.  

Предвижда се максималният месечен размер на осигурителния доход за всички 

осигурени лица да се запази на 2 200 лв. за целия период до 2016 г. включително.  
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VI. РАЗХОДНИ  ПОЛИТИКИ 

Пенсионна политика  

При разработването на прогнозата за разходите за пенсии за периода 2014-2016 

г. са взети предвид политиките по отношение на размерите на пенсиите, както и 

последните промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) по отношение на 

условията за пенсиониране по чл. 68 и 69 и § 4 от преходните и заключителните 

разпоредби, както следва:  

 по чл. 68 на КСО – от 2012 г. се увеличава с 4 месеца изискуемата 

пенсионна възраст и необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия 

до достигане на 63-годишна възраст и 37 години стаж за жените през 2020 г. и 

съответно 65-годишна възраст през 2017 г. и 40 години стаж през 2020 г. за мъжете 

като необходимите условия за периода 2014–2016 г. са: 

Условия за пенсиониране по чл. 68 на КСО, 2014 – 2016 г. 

Година 

Мъже Жени 

Възраст 
Осигурителен 

стаж 
Възраст 

Осигурителен 

стаж 

2014 64 г. 38 г. 61 г. 35 г. 

2015 64 г. и 4 м. 38 г. и 4 м. 61 г. и 4 м. 35 г. и 4 м. 

2016 64 г. и 8 м. 38 г. и 8 м. 61 г. и 8 м. 35 г. и 8 м. 

 

 по чл. 69 на КСО – от 2012 г. необходимият осигурителен стаж за 

придобиване право на пенсия по чл. 69 от КСО се увеличи с две години от 25 на 27 

години, а от 2013 г. се въведе минимална възраст за придобиване право на пенсия от 

кадровите военнослужещи от Министерството на отбраната – 52 години за войниците, 

сержантите и младшите офицери и 54 години за старшите и висшите офицери;  

 по § 4 от ПЗР на КСО – от 1 януари 2015 г. се прекратява отпускането на 

пенсии от ДОО на работещите при условията на първа и втора категория труд, преди 

навършване на законоустановената пенсионна възраст. От тази дата срочни пенсии за 

ранно пенсиониране на тези лица ще се отпускат само от професионалните пенсионни 

фондове. 

За периода 2014-2016 г. се предвижда осъвременяване на пенсиите от 1 юли 

всяка година с процент, равен на индекса на потребителските цени през предходната 

календарна година, по реда чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване. 

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличи от 1 

април 2013 г. от 700,0 на 770,0 лв. и се запазва в същия размер през целия период 2014-

2016 г. От 1 януари 2014 г. ограничението отпада само за новоотпуснатите пенсии 

съгласно КСО. 

Социална политика 

Основната цел на активната политика на пазара на труда през периода 2014-2016 

г. ще продължава да бъде запазване на работните места, бърз преход от безработица и 

неактивност към обучение и заетост чрез активни мерки. С цел интегриране на пазара 

на труда на всички трудови ресурси активирането на продължително безработните и на 

неактивните лица ще продължи да бъде основен приоритет на политиката на пазара на 

труда в краткосрочен период. 
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Приоритетите на политиката в областта на трудовите отношения са насочени 

към съхранение на трудовите и социалните права на работниците и служителите, 

усъвършенстване на трудовото законодателство и гарантиране правилното му 

прилагане, както и подобряване условията на труд в предприятията. 

Важно направление на политиката в условията на криза и влошени условия на 

пазара на труда ще бъдат дейностите за ограничаване и преодоляване на колективните 

трудови конфликти с инструментите на посредничеството и трудовия арбитраж. 

През периода 2014-2016 г. отново основната цел на политиката в областта на 

социалното подпомагане ще бъде по-добро насочване на социалните помощи и 

повишаване ефективността и ефикасността на програмите с акцент върху най-

уязвимите сред българските граждани. 

Средствата по политиката в областта на социалното подпомагане се разходват за 

предоставяне на: 

 месечни, еднократни и целеви помощи по Закона за социалното 

подпомагане; 

 целеви помощи за отопление на лица с ниски доходи; 

 помощи за диагностика, лечение и болнична помощ на български 

граждани, които нямат доход и/или лично имущество; 

 средства за реализация на мерки и програми по Закона за закрила на 

детето; 

 инициативи за модернизиране на социалните услуги и ускоряване на 

процеса на деинституционализация; 

 средства за финансиране на проекти за предоставяне и изграждане на 

социални услуги в общността и различни програми в областта на социалното 

подпомагане. 

Интеграция на хората с увреждания 

В областта на интеграцията на хората с увреждания през периода 2014-2016 г. 

ще бъдат изпълнявани инициативи в посока на: 

 постигане на пълноценна реализация и равни възможности на хората с 

увреждания чрез осигуряване на заетост и професионална рехабилитация; 

 повишаване степента на информираност на хората с увреждания за 

техните права и на обществото за проблемите и възможностите им и промяна в 

обществените нагласи спрямо тях; 

 създаване на необходимите условия за интеграция на хората с увреждания 

чрез усвояване на финансови средства от европейски социални и други фондове; 

 осигуряване на равни възможности за социално включване на хората с 

увреждания; 

 ефективно планиране на дейностите, свързани със социалната интеграция 

на бенефициентите чрез анализ на социално-икономическия им статус; 

 оптимизиране системата за контрол по изпълнението на дейностите 

свързани с предоставянето на публични услуги за интеграция на хората с увреждания. 

През същия период са осигурени средства за реализация на проекти и програми 

за: 
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 целеви помощи за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни 

средства, приспособления и съоръжения; 

 приспособяване на работни места към нуждите на хора с увреждания; 

 проекти за стартиране на самостоятелна стопанска дейност на хора с 

увреждания; 

 възстановяване на 30 на сто от платените от работодатели осигурителни 

вноски за лица с увреждания; 

 проекти за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания; 

 проекти за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. 

Здравна политика 

В сектора на здравеопазването се запазва последователността в политиката, 

насочена към подобряване на качеството и достъпа до здравни услуги. Предвидените 

мерки за повишаване на качеството акцентират основно върху подобряване на 

контрола и повишаването на ефикасността на публичните разходи. От ключово 

значение за успеха на реформата е преструктурирането и оптимизирането на болничния 

сектор, както и приключването на процеса по въвеждане на интегрирано електронното 

здравеопазване. 

Осигуряването на контрол на качеството на медицинските услуги и 

внедряването на системи за мониторинг са приоритет на здравната политика през 

програмния период. 

За постигането на целите на политиката усилията ще бъдат насочени към: 

 въвеждане на технически-базиран  план за рационализация на болничните 

заведения на базата на Национална здравна карта; 

 въвеждане на плащания, базирани на диагностично свързани групи и 

поддържане на силни стимули за ограничаване на увеличаващия се обем на предлагани 

услуги. 

Стабилна информационна система и последователна управленска стратегия са 

предпоставка за осъществяване на необходимите реформи, които ще осигурят 

подобряване на здравния статус на хората. 

Развитието на електронното здравеопазване е част от планираните мерки в 

подкрепа на политиката и е основен инструмент за осигуряване на ефективно 

функциониране на здравната система. 

Здравната стратегия предвижда въвеждане на национални здравно-

информационни стандарти, разработването на модел на националната здравно 

информационна мрежа, оперативна съвместимост на информационните системи в 

здравеопазването, както и внедряването на политики за информационна сигурност. В 

рамките на периода в единен регистър ще бъдат обединени електронните регистри на 

различните медицински дейности, след което ще бъдат създадени лична здравна карта 

и лично електронно досие в съответствие с приоритетите за следващия програмен 

период. 

За постигане на целите на здравната политика са предвидени стратегии за 

превенция и контрол на незаразните болести, чрез осигуряване на ефективен здравен 

контрол и ограничаване на заболеваемостта от незаразни и заразни болести. В 

лекарствената политика основните цели са свързани с разработване и въвеждане на 

ясни правила и качествени критерии, регламентиращи съставянето на реимбурсен и 

позитивен списък на лекарства и изграждане на прозрачна система за ценообразуване и 
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заплащане на лекарства с публични средства, гарантиращи достъп до лекарствена 

терапия на пациентите. 

Политика в образованието 

Усилията на правителството в областта на предучилищното и училищното 

образование са концентрирани върху дефиниране на системата на образованието като 

национален приоритет, като се търсят възможности традиционните образователни 

модели и форми да бъдат заменени с нови, които да отговарят адекватно на 

настъпилите промени в общественото развитие и на очакванията на участниците в 

системата и на обществото за по-качествен и пълноценен образователно-възпитателен 

процес. 

За периода 2014-2016 г. са осигурени необходимите средства за запазване на 

достигнатото в сферата на образованието. Запазен е размерът на финансирането на 

основните инструменти като стипендии, безплатни учебници, средства за хранене на 

ученици, за осигуряване на безплатен превоз, за ученически общежития и др. Единните 

разходни стандарти са запазени в достигнатия размер от 2013 г. 

Запазено е и програмно-конкурсното финансиране на средното образование, 

като основната част от средствата ще се предоставят за оптимизация на училищната 

мрежа, повишаване на квалификацията на персонала в системата на народната 

просвета, външно оценяване и др. 

В областта на висшето образование също се търсят възможности за повишаване 

на качеството на обучение, както и за интернационализацията на системата. Тук 

основно място заемат мерките, свързани с въвеждането на външна оценка от 

независима европейска агенция за акредитация на висшите училища и въвеждането на 

диференцирани такси за обучение на студентите в зависимост от постиженията и 

социалния им статус. Залагането на въведената през 2010 г. рейтингова система за 

измерване реализацията на студентите на пазара на труда в разработвания модел за 

финансиране на държавните висши училища е от ключово значение за повишаване на 

качеството на висшето образование и за обвързването на резултатите на системата с 

финансирането й. Друго важно направление в областта на висшето образование е по-

тясното обвързване на предлаганото обучение с нуждите и изискванията на пазара на 

труда. Предвижда се изготвянето на задълбочени анализи на образователното равнище 

и на компетенциите на предлагания труд, както и на потребностите от работна сила с 

определени качествени характеристики по основни икономически дейности, класове 

професии и др. 
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VII. ПОЛИТИКА ПО ДЪЛГА 

Държавен дълг по Закона за държавния дълг 

Политиката за управление на държавния дълг е оповестена в Стратегията за 

управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. и е съобразена с мерките за 

постигане устойчивост на икономиката и основните фискални параметри. Основната 

цел на дълговата политика през следващия период е насочена към осигуряване на 

необходимите ресурси за финансиране на държавния бюджет и рефинансиране на 

дълга в обращение при оптимални цена и степен на риск. 

Усилията ще бъдат насочени към поддържането на стабилна дългова структура,  

контролирани темпове на изменение на параметрите на държавния дълг и провеждане 

на активна, предвидима и балансирана емисионна политика чрез обезпечаване на 

възможностите за свободно пазарно-ориентирано финансиране както на местния, така и 

на международните капиталови пазари при запазване инвестиционния клас рейтинг на 

страната. 

Държавен и държавногарантиран дълг 

В края на 2012 г. номиналният размер на държавния и държавногарантирания 

дълг възлиза на обща стойност 14 682,9 млн. лв., в т.ч. външен дълг – 9 678,5 млн. лв. и 

вътрешен дълг – 5 004,4 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. държавният и 

държавногарантиран дълг се увеличава в абсолютна стойност с 1 856,5 млн. лв., а като 

относителна стойност спрямо БВП с 2,0%, достигайки 19,0%.  

Държавен дълг 

Към края на 2012 г. в номинално изражение държавният дълг е 13 673,6 млн. лв., 

а в процентно съотношение към БВП възлиза на 17,6%. 

Валутна структура  

По отношение на валутната структура на държавния дълг през 2012 г. се 

наблюдава промяна в посока нарастване на дела на дълга, деноминиран в евро – от 

53,3% в края на 2011 г. до 60,2% в края на 2012 г. за сметка на намалението на дела в 

останалите валути. В сравнение с 2011 г. относителният дял на дълга в лева намалява с 

около 3,4 п.п. и достига 25,2%. Частта, деноминирана в щатски долари намалява с 

около 2,8 п.п. до 12,8%. Промени в посока намаление се наблюдават и при дълга в 

други валути – от  2,5% през 2011 г. до 1,7% в края на 2012 г.  

Отчетената промяна във валутната експозиция на държавните задължения през 

разглеждания период е резултат преди всичко на факта, че през 2012 г. бяха емитирани 

нови петгодишни бенчмаркови еврооблигации на международните капиталови пазари в 

размер на 950,0 млн. евро номинална стойност, а също така и на обстоятелството, че 

100,0% от усвояванията по външни заеми са в евро.  
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Графика: Валутна структура на държавния дълг 
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Лихвена структура  

През 2012 г. се запазва наложилата се през последните години тенденция за 

покачване на дела на дълга с фиксирани лихвени проценти и редуциране на дълга с 

плаващи лихви (съответно 85,8% към 14,2% през 2012 г. при 82,4% към 17,6% за 2011 

г.). Увеличението на дълга с фиксирани лихви е от около 3,4 п.п. в сравнение с 

отчетената стойност в края 2011 г. 

 

Графика: Лихвена структура на държавния дълг 
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Повишението на частта на дълга с фиксирани лихвени купони в края на 

отчетния период се дължи основно на политиката на приоритетно емитиране на дълг с 

фиксирани лихвени проценти и погашение на дълг с плаващи лихви. 

Матуритетна структура 

В матуритетната структура на държавния дълг през 2012 г. се наблюдава 

утвърждаване водещата роля на дълга с остатъчен матуритет от 1 до 5 години като 

такъв с най-голям относителен дял. Незначителните изменения в матуритетната 

структура на държавния дълг, както и консолидирането на нивата на матуритета на 
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дълга от 5 до 10 г. и над 10 г., са обусловени основно от провежданата през годината 

емисионна политика, както и от намалението на остатъчния срок по вече съществуващи 

суверенни задължения.  

 

Графика: Матуритетна структура на държавния дълг 
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Държавногарантиран дълг 

През 2012 г. в номинално изражение размерът на държавногарантирания дълг 

намалява със 187,9 млн. лв. и в края на годината възлиза на 1 009,3 млн. лв. 

Съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,3%. 

Състоянието на лихвената структура на държавногарантирания дълг в края на 

2012 г. търпи промени – дългът с фиксирани лихви е 60,3% (при 63,2% към края на 

2011 г.), а дългът с плаващи лихви – 39,7% (при 36,8% към края на 2011 г.). В 

структурно отношение делът на държавногарантирания дълг в японски йени е 53,0%, 

42,0% е деноминиран в евро, 2,7% – в щатски долари и 2,3% – в национална валута 

(съответно 56,3%, 39,8%, 3,0% и 1,0% към края на 2011 г.) Промяната в посока 

нарастване на относителните дялове на дълга в евро и национална валута се дължи 

основно на факта, че от общия обем на усвоените средства по държавногарантирания 

дълг през годината 93,5% е в лева и 6,5% в евро. 

В края на 2013 г. максималният номинален размер на държавния и 

държавногарантирания дълг се очаква да бъде в рамките на 14,2 млрд. лв., в т.ч. 

държавен – 13,6 млрд. лв. 

Обслужване на държавния дълг 

През 2012 г. средствата за обслужване на държавния дълг (главници и лихви) 

възлизат на 1 773,8 млн. лв., в т.ч. 638,9 млн. лв. по външния дълг и 1 134,9 млн. лв. по 

вътрешния дълг.  

Финансиране 

Дълговото финансиране през следващите години ще бъде насочено основно към 

осигуряване на необходимите източници за финансиране на бюджета, рефинансиране 

на дълга в обращение и поддържане на законово определените нива на фискалния 
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резерв, както и за реализиране на значими публични инфраструктурни проекти в 

страната.  

През периода 2014-2016 г. емисиите държавни ценни книжа (ДЦК) на 

вътрешния и на международните капиталови пазари ще продължат да бъдат основен 

източник за дългово финансиране на бюджета. Министерството на финансите планира 

брутната номинална стойност на вътрешното финансиране чрез ДЦК през този период 

да бъде между 1,0 и 1,3 млрд. лв. годишно. Предлаганите емисии ще бъдат 

позиционирани в основните бенчмаркови сегменти от дълговата крива, деноминирани в 

лева и евро, в обеми, способстващи ликвидността им на вторичен пазар. Предвижда се 

да се запази предлагането на ДЦК, емитирани на принципа на отворените емисии с 

фиксирани лихвени купони, като текущото предлагане ще бъде съобразено с нуждите 

от финансиране и инвеститорското търсене. При необходимост за изглаждане на 

нетните потоците към единната сметка Министерството на финансите би могло да 

предлага и краткосрочни съкровищни бонове. Освен основен източник за финансиране 

на бюджета, ДЦК на вътрешния пазар представляват и важен инвестиционен 

инструмент в дълговия портфейл на широк кръг институционални инвеститори, 

доходността на който е база за формиране стойността на кредитния ресурс към 

финансовия и реалния сектор. В тази връзка през следващите години Министерството 

на финансите ще продължи усилията си за усъвършенстване на пазарната 

инфраструктура с цел повишаване на прозрачността и ликвидността на пазара на ДЦК 

и последващото му интегриране към единния европейски пазар. 

С цел гладко посрещане на пиковите плащания по дълга през 2015 и 2017 г. 

Министерството на финансите възнамерява предварително да финансира 

падежиращите главници на облигациите с нови емисии, емитирани на международните 

пазари, като форматът и характеристиките на новите облигации ще зависят от 

бъдещото състоянието на международните пазари.  

Предвидени са усвоявания на средства по Кредитното споразумение за 

структурен програмен заем България – съфинансиране по фондовете на ЕС 2007-2013 

г., между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 

Прогнозният размер на погашенията по държавния дълг през 2014 г. е около       

1 180,0 млн. лв., в т.ч. по външния – 396,0 млн. лв. и 784,0 млн. лв. – по вътрешния 

дълг. 

От съществено значение за плащанията по държавния дълг през следващите три 

години e падежът на глобалните доларови облигации през януари 2015 г.  

Прогнозният размер на плащанията по държавния дълг през 2014 г. е около 

1,8  млрд. лв., а през 2015 г. и 2016 г. съответно около 3,0 млрд. лв. и 2,0 млрд. лв. 

Влияние върху плащанията по дълга през периода ще оказват и промените на нивата на 

лихвените проценти, курсът на щатския долар и японската йена спрямо еврото, както и 

нивото на усвояванията по държавните инвестиционни заеми за финансиране на 

изпълнението на важни инфраструктурни проекти.  

Лихвени разходи 

Разходите за лихви по държавния дълг през следващите три години се очаква да 

бъдат в диапазона между 650,0 и 750,0 млн. лв., като съотношението спрямо прогнозно 

нарастващия БВП се очаква да е около 1,0%. Отчитайки структурата на дълга, следва да 

се има предвид чувствителността на лихвените разходи към промяна в нивата на 

международните лихвени проценти и съотношението долар/евро. Влиянието на тези 

промени върху бюджетните разходи ще намалява, поради настъпилото подобрение на 

структурните параметри на дълга през последните години.  
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Държавен дълг чрез финансов лизинг и други форми на държавен дълг, 

извън тези по Закона за държавния дълг 

В номинално изражение дългът, формиран чрез поети договори за финансов 

лизинг, към края на 2012 г. е 69,6 млн.лв., като през годината намалява с 29,5 млн.лв. 

Разходите за лихви възлизат на 5,6 млн. лв.  

През следващите години задълженията по договорите за финансов лизинг 

постепенно ще намаляват. Съгласно амортизационните планове окончателното 

погасяване на задълженията по сключените вече договори за финансов лизинг 

приключват през 2016 г. 

Не се предвижда поемане на нов дълг под формата на финансов лизинг или 

други форми на дълг за периода на средносрочната бюджетна прогноза 2014-2016 г. 

Дълг на подсектор „Местно управление” 

Дългът на местното самоуправление се формира от емисиите на общински 

ценни книжа, дълга поет с договори за общински заеми, дълга на общинските 

предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост и изискуемите общински 

гаранции. 

Към края на 2012 г. дългът на общините е в размер на 974,7 млн. лв. като сумата 

на плащанията по главници възлиза на 303 млн. лв., а плащанията за лихви, такси и 

комисионни са в размер на 115,5 млн. лв. 

В края на 2013 г. размерът на дълга на общините се предвижда да нарасне с до 

29 млн. лв. 

Прогнозният размер на плащанията по погасителни вноски на заеми през 2014 г. 

се очаква да бъде около 79,2 млн. лв., а лихвените плащания се предвиждат в размер на 

19,3 млн. лв. Очаква се редовно погашение на дълг по вече съществуващи задължения 

на подсектор „Местно управление“. 

Дълг на подсектор „Социалноосигурителни фондове” 

Дългът на подсектор „Социалноосигурителни фондове” се формира от заем на 

Националния осигурителен институт (НОИ), отпуснат от Министерство на финансите 

чрез подзаемно споразумение на основание кредитно споразумение между Република 

България и МБВР (Световната банка) по проект “Администриране на социалното 

осигуряване”. 

Към края на 2012 г. дългът на НОИ в номинално изражение е 13,1 млн. лв., като 

средствата за обслужване възлизат на 3,5 млн. лв., в т.ч. 3,2 млн. лв. главници и 0,3 млн. 

лв. лихви.  

В края на 2013 г. размерът на дълга по заема се очаква да бъде 9,6 млн. лв.  

През 2014 г. не се предвижда ново финансиране (заеми и други форми на дълг) 

на НОИ, респективно увеличение на дълга. Очаква се редовно погашение на дълг по 

вече съществуващото задължение. 

Прогнозният размер на плащанията по заема през 2014 г. е около 3,8 млн. лв., в 

т.ч. главници в размер на около 3,7 млн. лв. и лихви в рамките на 0,1 млн. лв. 

Не се предвижда поемане на нов дълг под формата на финансов лизинг или 

други форми на дълг за периода на средносрочната бюджетна прогноза 2014-2016 г. от 

Националната здравноосигурителна каса. 
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VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

1. Средства от фондовете и програмите на ЕС 

При изготвянето на разчетите за усвояването на средствата от ЕС и други 

донори са взети под внимание етапът на изпълнение, в който се намира всяка една от 

програмите (включително и предприсъединителни) и характерът на проектите, които се 

подпомагат. Програмите, съфинансирани от Европейския съюз и други донори, 

фокусират своето действие върху сектори с различна мащабност и скорост на 

реализация. 

Разходна част 

При планиране на разходите за 2014 г. е отчетен и фактът, че през следващата 

година за пръв път се застъпват два програмни периода, в които България е 

пълноправен член на Европейския съюз. За определянето на разходите по отделни 

оперативни програми са взети предвид следните ключови фактори: 

 етап на изпълнение на съответната програма 

Всички оперативни програми, съфинансирани от структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС за периода 2007-2013 г. навлизат във финална фаза на 

реализиране на финансираните чрез тях проекти. При планирането на разходите за 

периода 2014-2016 г. са взети под внимание както правилото „Автоматично 

освобождаване от ангажимент”, така и ходът на развитие и изпълнение на отделните 

програми. За програмите, които са в по-напреднал етап на изпълнение, се прилага по-

голям процент на приемливост на прогнозираните разходи. За двустранните програми 

за трансгранично сътрудничество (външни граници), които се прилагат съвместно със 

съответната страна-партньор и при които елемента на двустранна съгласуваност 

предопределя по-бавния й ход, е приложен по-малък процент.  

 характер на проектите, които се подпомагат 

Програмите, съфинансирани от ЕС, фокусират своето действие върху сектори с 

различен мащаб и срокове за реализация. Така например оперативните програми 

„Транспорт” и „Околна среда”, насочени съответно към изграждане на балансирана и 

устойчива транспортна система чрез развитие и модернизация на ключовата 

транспортна инфраструктура за връзки от национално, трансгранично и европейско 

значение и към развитие на екологичната инфраструктура и подобряване, опазване и 

възстановяване на природната среда и биоразнообразието, обхващат проекти с голям 

мащаб, от национално значение, реализируеми поетапно във времето с ангажиране на 

значителен ресурс за изпълнението им.  

През планирания период се очаква да приключат следните големи проекти по 

оперативна програма „Транспорт”: „Строителство на автомагистрала „Марица”, лот 

1 и лот 2”; „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив - 

Свиленград по коридори IV и IX, фаза II: Първомай – Свиленград”; „Рехабилитация на 

железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас”; 

„Разширение на метрото в София етап IІІ”; „Модернизация на железопътния участък 

Септември – Пловдив” и „Строителство на автомагистрала „Струма”, лот 1, лот 2 и лот 

4”. 

Големите проекти по оперативна програма „Околна среда”, които се очаква да 

се реализират са следните: „Интегриран проект за водния цикъл на Враца”, 

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово”, „Интегрирана система от 
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съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – фаза I и фаза II”, 

„Интегриран проект за водния цикъл на град Асеновград”, „Интегриран проект за 

водния цикъл на гр. Добрич – фаза І”, „Интегриран проект за водния цикъл на гр. 

Пловдив – фаза І”. 

Оперативна програма „Регионално развитие” също се характеризира със 

сравнително висок обем на разходите. С програмата се цели практическо изпълнение 

на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка – „Балансирано 

териториално развитие” и очертава основните области, в които България получава 

финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие. През 

периода се очаква да бъдат реализирани проекти за интегриран градски транспорт в 

седемте най-големи градове на България. 

Високо ниво на разходите се очаква и по оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”. Тя е насочена към насърчаване на икономическата активност и 

развитие на пазар на труда, повишаване на производителността и адаптивността на 

заетите, както и подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие 

с потребностите на пазара на труда. Особеност на изпълняваните проекти по тази 

оперативна програма е сравнително по-бързата реализируемост и съответно темп на 

усвояване на средствата и големият брой бенефициенти, към които те са насочени.   

Финансова рамка на ЕК за периода 2014-2020 г. 

За оперативните програми, които ще бъдат финансирани със средства от 

структурните и инвестиционните фондове на ЕС за периода 2014-2020 г. и все още са в 

начален етап на своята подготовка е планирано постепенно увеличаване на усвоените 

средства за следващите три години. При прогнозирането на разходите е използван 

подход, основаващ се на предварителната информация за новите правила и регламенти 

на Европейската комисия, индикативния бюджет на оперативните програми, напредъка 

в подготовката на страната за управление на средствата от ЕС през следващия 

програмен период, както и на натрупания опит от българската администрация през 

настоящия програмен период. 

Програми, финансирани от други донори 

Според условията на Българо-швейцарската програма за сътрудничество 

България има възможност за финансиране на проекти в областите сигурност и 

реформи, подкрепа на гражданското общество, интеграция на малцинствата, околна 

среда и инфраструктура, подпомагане на частния сектор, изследване и образование, 

както и институционално партньорство. Планираните от програмата средства са 76 

млн. швейцарски франка с фиксиран дял на съфинансиране 15%, като срокът за 

договаряне приключва през 2014 г., а плащания могат да се извършват до края на 2019 

г. Програмата е в начален етап на развитие, като при планиране на разходната част са 

взети под внимание конкретни проекти, чието изпълнение се очаква да се осъществи 

през периода 2014-2016 г. 

През 2011 г. беше подписан Меморандум между Република България и 

Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за изпълнение на 

Финансовия механизъм на Eвропейското икономическо пространство (ЕИП) за периода 

2009-2014 г., както и Меморандум между Република България и Кралство Норвегия за 

изпълнение на Норвежкия финансов механизъм за същия период. Основавайки се на 

специфичните особености при подготовката на проектите, напредъка на отделните 

програмни области, финансирани чрез двата механизма, се очаква през 2014 г. да се 

реализира същинското усвояване на средства.  

Според условията на двата механизма България има възможност за финансиране 

на проекти в приоритетни за страната сектори – опазване на околната среда, 
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възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно 

наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за 

зелена индустрия, както и правосъдие и вътрешни работи. За изпълнението в периода 

2009-2014 г. ще се използва програмен подход.   

Приходна част 

Планираните приходи за 2014-2016 г. по програмите съфинансирани от 

структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за периода 2007-2013 г.,  

както и за двустранните програми за трансгранично сътрудничество (външни граници) 

включват определения индикативен размер на разходите, които се очаква да бъдат 

възстановени от Европейската комисия (ЕК) през този период.  

За гореспоменатите програми е приложен следният подход:  

 размерът на разходите по оперативни програми, съответстващи на 

европейското съфинансиране, извършени през последните два месеца на предходната 

година;  

 размерът на разходите по оперативни програми, съответстващи на 

европейското съфинансиране, извършени през първите десет месеца на настоящата 

година. При прогнозирането на приходите са отчетени и текстовете на чл. 79 от 

Регламент (EO) № 1083/2006 г., съгласно които общата сума от префинансирането и 

извършените междинни плащания не може да превишава 95 % от приноса от фондовете 

за всяка оперативна програма; 

 за предприсъединителните инструменти, които са в своя заключителен 

етап на изпълнение, при планирането на очакваните приходи са отчетени особеностите 

и сроковете за възстановяване на средствата от ЕК и очакваното възстановяване на 

средства от българска страна във връзка с неусвоени средства и извършени 

недопустими разходи.   

При планиране на приходите от програмите, които ще бъдат финансирани от 

структурните и инвестиционните фондове на ЕС за периода 2014-2020 г. са взети под 

внимание авансите, които се очаква да получи България, както и европейската част на 

извършените разходи, които ще бъдат възстановени от ЕК при съобразяване с 

разпоредбите на приложимите проекторегламенти. 

За програмите, финансирани от други донори, при планиране на приходите са 

взети предвид специфичните особености на всяка една от програмите. 

Изключително важно е да се отбележи, че всяко забавяне на темповете на 

извършване на разходи по програмите, съфинансирани със средства от ЕС, спрямо 

разчетените данни, би довело до намаляване размера на разходите, които се 

сертифицират към ЕК, което ще резултира в намалени постъпления към Република 

България през съответните години. 

Обща селскостопанска политика и обща рибарска политика 

Финансовият пакет за селското стопанство и рибарството при присъединяването 

на България към Европейския съюз включва финансиране от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР). 

Разчетите за финансирането на програмите и мерките прилагани от Държавен 

фонд „Земеделие” с национални и европейски средства, в качеството му на 

разплащателна агенция са, както следва: 

1. За 2014 г. – общо разходи – 963,7 млн. лв., в т.ч. трансфер (нето) – 198,5 

млн. лв., които са съфинансиране към европейските средства; 
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2. За 2015 г. – общо разходи – 839,2 млн. лв., в т.ч. трансфер (нето) – 174,2 

млн. лв., които са съфинансиране към европейските средства; 

3. За 2016 г. – общо разходи – 1 040,8 млн. лв., в т.ч. трансфер (нето) – 194,2 

млн. лв., които са съфинансиране към европейските средства. 

След изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски 

средства по Програма САПАРД – 31.12.2009 г. всички плащания по неразплатени 

проекти в рамките на програмата и дължими от ДФ „Земеделие” след приключване на 

всички проверки от компетентните органи, включително и на база на съдебни решения, 

се извършват със средства от държавния бюджет. 

Обща селскостопанска политика на ЕС 

Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от основните политики на 

Европейската общност (ЕО), чрез които се реализират целите заложени в Договора за 

създаване на ЕО. Тя включва в себе си създаване на общи организации на пазара на 

отделните земеделски продукти, политика за подкрепа на доходите на земеделските 

производители и политика за развитие на селските райони. 

Целта на ОСП е да осигури приемлив стандарт на живот на фермерите, 

качествени храни за потребителите на разумни цени, както и да запази европейското 

наследство в селските райони и да спомогне за опазването на околната среда. 

Основните инструменти на ОСП са директните плащания и пазарната подкрепа 

на земеделските производители (1-ви стълб на ОСП) и политиката за развитие на 

селските райони (2-ри стълб на ОСП). 

Първи стълб на ОСП: 

Чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието от ЕС постъпват средства 

за подпомагане на земеделските производители по схеми за директни плащания и за 

пазарна подкрепа. 

Схеми за директни плащания 

Съгласно Договора за присъединяване директните плащания в България (под 

формата на единно плащане на площ) през 2014 г. ще възлизат на 80% от нивото на ЕС-

15, след което ще се продължи с 10% ежегодно увеличение на директните плащания до 

достигане на 100% през 2016 г. спрямо нивото на ЕС-15. След присъединяването на 

Република България към ЕС българските земеделски стопани могат да получават 

допълнителни средства по одобрени схеми за национални доплащания и специфично 

подпомагане, в това число доплащания на площ, за брой животни и за тютюн. 

Националните доплащания са допустими след предварително съгласуване с 

Европейската комисия. Целта на националните доплащания към директните плащания 

е да приближи нивото на подкрепа за българските земеделски производители с 

останалите държави-членки и да се повиши конкурентоспособността им. 

По схемата за единно плащане на площ (СЕПП) през 2014 г. се предвижда да 

бъдат разходвани 1 292,5 млн. лв. директни плащания на земеделски производители – 

плащания за сметка на Европейския съюз като се очаква възстановените средства от ЕС 

за директни плащания за годината да бъдат в размер на 1 134,6 млн. лв. Предвидените 

средства за директни плащания за периода 2015-2016 г. са по 1 450,5 млн. лв. за всяка 

година. Средствата, които се очаква да бъдат възстановени за съответните периоди са 

както следва – 1 292,5 млн. лв. и 1 450,5 млн. лв. 
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Пазарни мерки 

Средствата за пазарна подкрепа, предвидени за България не са изрично посочени 

в Договора за присъединяване на България към ЕС, тъй като те се формират на база на 

конкретно реализираните през годината пазарни мерки. 

В тези сектори средствата за пазарна подкрепа се отпускат в зависимост от 

пазарната ситуация и след решение от страна на Европейската комисия като 

необходимите средства се осигуряват от националния бюджет и същите следва да се 

възстановят от бюджета на ЕС. 

Втори стълб на ОСП: 

Със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) могат да се финансират мерките за подготовка, мониторинг, 

административна и техническа помощ, оценка, одит и контрол, необходими за 

провеждането на Общата селскостопанска политика (съгласно чл. 5 на Регламент 

1290/2005 г.). 

Националното съфинансиране на средствата от ЕЗФРСР е в размер на 20 на сто, 

с изключение на мерките по Ос 2, където същото е в размер на 18 на сто. 

От ЕЗФРСР са предоставени авансово 7% от договорените средства 

предназначени за България, които са предвидени да покрият разликата между 

разходваните и възстановените средства. 

През 2014 г. средствата, които страната ни предвижда да разходва за развитие на 

селските райони, са в размер на 869,7 млн. лв., от които 698,0 млн. лв. европейски 

средства и 171,7 млн. лв. национални средства. Предвидените средства за разходване 

по Програмата за развитие на селските райони за периода 2015-2016 г. са съответно – 

738,5 млн. лв. За периода 2015-2016 г. е предвидено да постъпят 7% аванс по 

Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период – 2014-2020 г. 

Обща рибарска политика на Европейския съюз 

Общата политика по рибарство на ЕС има за цел осигуряване устойчиво 

развитие на сектора чрез отговорен риболов и опазване на рибните ресурси, 

дългосрочно обезпечаване на пазара и преработвателната промишленост с качествена 

риба и рибни продукти на приемливи за потребителите цени и осигуряване на добър 

стандарт на живот на лицата, заети с риболовни дейности. 

Съгласно Регламент № 1198/2006 г. от ЕФР са предоставени авансово 7 на сто от 

договорените средства, които са предвидени за покриване на разликата между 

разходваните и възстановени средства. 

През 2014 г. средствата, които страната ни предвижда да разходва за прилагане 

на Общата рибарска политика, са в размер до 36,4 млн. лв., от които 27,3 млн. лв. 

европейски средства и 9,1 млн. лв. национални средства. Предвидените средства за 

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2015-2016 г. са по 

38,6 млн. лв. годишно. 

Освен средствата, които Държавен фонд „Земеделие”, в ролята си на 

разплащателна агенция ще усвои по програмите на ЕЗФРСР, ЕФГЗ и ЕФР, се 

предвижда да се запазят функциите и финансиранията на ДФ „Земеделие”, свързани с 

изпълнението на национални програми. 
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2. Вноска в общия бюджет на ЕС 

Година Вноска (лева) 

2014        880 025 067 

2015        918 730 038 

2016        956 804 051 

При подготовката на прогнозните разчети за вноската за периода 2014-2016 г. са 

използвани следните данни: 

 таваните за бюджетните кредити за ангажименти за 2014 г. от 

многогодишна финансова рамка 2014-2020 г. приета на Европейския съвет на 7-

8.02.2013 г. (Окончателното приемане на МФР 2014-2020 предстои до края на 2013 г. 

след приключване на преговорите на Съвета с Европейския парламент); 

 прогнозни данни, предоставени от Агенция „Митници” в рамките на 

националната бюджетна процедура за 2014 г.; 

 прогнозни данни, предоставени от Държавен фонд „Земеделие“ в рамките 

на националната бюджетна процедура за 2014 г.; 

 прогнозни данни за базата на данъка върху добавената стойност (ДДС) за 

България за периода 2014-2016 г., от Министерството на финансите; 

 прогнозни данни за базите на ДДС на държавите-членки за 2014-2016 г. от 

приетия бюджет на ЕС за 2013 г.; 

 прогнозни данни за базите на брутен национален доход (БНД) на 

държавите-членки за 2014-2016 г. от Министерството на финансите, формирани 

посредством изчисления на база на данни на Евростат и фиш на ЕК във връзка с 

приемането на МФР 2014-2020 г. относно прогноза на средните реални растежи на БНД 

за периода 2014-2020 г. по държави-членки.; 

 прогнозни данни за България за основните макроикономически показатели 

за периода 2014-2016 г. изготвени от Министерството на финансите. 

Прогнозните данни за вноската на България в общия бюджет на ЕС за 2014-2016 

г. са изготвени съгласно действащото европейско законодателство в тази област, а 

именно съгласно Решение на Съвета от 7 юни 2007 година относно системата на 

собствените ресурси на Европейските общности (2007/436/ЕО, Евратом). 

Текущата Финансова рамка на ЕС приключва през 2013 г. Преговорите по 

Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за 2014-2020 г. продължават и се 

очаква окончателното им приемане до края на 2013 г. 

За целите на настоящата прогноза са използвани данни от МФР 2014-2020 г. (по 

текущи цени), одобрена от Съвета на ЕС на 7-8.02.2013 г. След окончателното 

одобрение на МФР от Европейския парламент и Съвета ще бъде взето окончателно 

решение за това каква ще бъде системата за финансиране на бюджета на ЕС през 

периода 2014-2020 г. Поради това е трудно да бъдат направени реални прогнози за 

общата сума на вноската на България в бюджета на ЕС.  

Министерството на финансите актуализира прогнозата за вноската на България 

в бюджета на ЕС на база на одобрените по време на заседанието на Консултативния 

комитет по собствените ресурси прогнозни данни за базите на ДДС и БНД на 

държавите-членки. Заседанието на Консултативния комитет по собствените ресурси – 

„Прогнози”, се организира от Генерална дирекция „Бюджет” на Европейската комисия 

един път годишно и за тази година е насрочено за 16.05.2013 г., поради което ще се 

предоставят актуализирани данни в края на месец юни 2013 г. 
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IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата бюджетна прогноза отразява намеренията на служебното 

правителство за придържане към фискална и бюджетна политика, която да гарантира 

финансова стабилност и дългосрочната устойчивост на публичните финанси като в 

същото време да се осигури изпълнението на социално-икономическите приоритети на 

страната. 

Приемането на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., като 

основен етап от бюджетната процедура за 2014 г., е важен акт на правителството, 

посредством който се гарантира доброто управление на публичните финанси и 

приемственост по отношение на провежданите политики, като в същото време се 

осигурява надеждна основа и гъвкавост за следващото правителство да дефинира както 

дългосрочната си визия за развитие на фискалната политика, така и секторните 

приоритети и политики с начините за тяхното финансиране в рамките на мандата си. 

Средносрочната бюджетна прогноза е основен фактор за изпълнение на 

декларираните в Национална програма за реформи на Република България 

икономически приоритети и мерките, заложени в Националната програма за развитие: 

България 2020 и в същото време предлага разпределение на публичните разходи 

съобразено с една стабилна и предвидима данъчно-осигурителна политика, с 

ограниченията, наложени с фискалните правила и с декларираните фискални цели.  

Представянето на прогнозата създава условия за дискусия и прозрачност на 

провежданата икономическа и финансова политика, като предлага синтезирана 

информация на обществото, анализаторите и медиите относно икономическото 

развитие, предизвикателствата пред икономиката и приоритетите на правителството в 

условията на фискални ограничения. 

 

X. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложение № 1 Консолидирана фискална програма за периода 2012-2016 г.; 

2. Приложение № 2 Основни допускания по средносрочната бюджетна прогноза за 

периода 2014-2016 г.; 

3. Приложение № 3Тавани на разходите по отделни първостепенни разпоредители 
с бюджет за периода 2014-2016 г. на бюджетните организации; 

4. Приложение № 4 Препоръчителни тавани на разходите по бюджетите на 

Народното събрание и на Съдебната власт за периода 2014-2016 г.; 

5. Приложение № 5 Проект на субсидии/трансфери за Българската национална 
телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската 

академия на науките, държавните висши училища и държавните висши военни училища за 

периода 2014-2016 г.; 

6. Приложение № 6 Тавани на разходите и/или на трансферите (нето) по сметките 

за средствата от европейския съюз за периода 2014-2016 г.; 

7. Приложение № 7 Тавани на разходите и трансферите (нето) по държавни 
предприятия, включени в консолидираната фискална програма за периода 2014-2016 г.; 

8. Приложение № 8 Проект на размерите на бюджетните взаимоотношения между 

централния бюджет и бюджетите на общините за периода 2014-2016 г. 
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Приложение № 1 

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2012-2016 г. 

 
2012 2013  2014 2015 2016 

ПОКАЗАТЕЛИ           

  Отчет Очаквано Прогноза Прогноза Прогноза 

млн. лв.           

Общо приходи и помощи 27 469,8 30 192,2 30 546,2 32 167,8 32 693,5 

 Данъчно-осигурителни приходи 21 529,0 23 186,2 24 140,8 25 277,3 26 612,7 

  Преки данъци 3 775,7 4 127,5 4 294,0 4 512,7 4 748,7 

   Корпоративни данъци 1 478,1 1 595,1 1 647,2 1 731,4 1 826,9 

     от нефинансови предприятия 1 339,1 1 444,9 1 485,1 1 559,1 1 638,7 

     от финансови институции 139,0 150,2 162,1 172,3 188,2 

   Данък върху доходите на физическите лица 2 297,7 2 532,4 2 646,8 2 781,4 2 921,9 

   Приходи на социалното и здравното осигуряване 5 596,0 6 073,7 6 201,8 6 381,2 6 544,0 

    Социалноосигурителни вноски 3 868,3 4 324,5 4 396,6 4 507,0 4 629,1 

    Здравноосигурителни вноски 1 727,8 1 749,2 1 805,2 1 874,1 1 914,9 

  Косвени данъци 11 342,8 12 122,3 12 743,4 13 443,3 14 343,6 

   ДДС  7 151,9 7 814,2 8 200,3 8 700,2 9 330,0 

   Акцизи 4 047,8 4 160,0 4 400,0 4 600,0 4 870,5 

   Данък върху застрахователните премии 25,4 28,1 28,1 28,1 28,1 

   Мита и митнически такси 117,7 120,0 115,0 115,0 115,0 

  Такса върху производството на захар и изоглюкоза 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

  Други данъци 813,4 861,7 900,6 939,1 975,3 

            

 Неданъчни приходи  3 573,3 3 446,4 3 168,5 3 295,1 3 360,2 

Превишение на приходите над разходите на БНБ 180,5  120,0 141,0 157,0 157,0 

   Други 3 392,8 3 326,4 3 027,5 3 138,1 3 203,2 

      Приходи от такси 1 570,3 1 652,9 1 594,7 1 651,1 1 676,7 

      Приходи и доходи от собственост 1 218,4 1 233,1 1 065,2 1 119,1 1 152,7 

      Глоби, санкции и наказателни лихви 142,6 161,1 164,6 160,9 162,2 

   Постъпления от продажба на нефинансови активи 294,5 213,9 134,9 137,2 139,4 

      Приходи от концесии 230,5 105,0 110,9 113,1 115,0 

      Други неданъчни -63,5 -39,7 -42,9 -43,4 -42,9 

            

 Помощи  2 367,5 3 559,7 3 236,9 3 595,5 2 720,5 

    помощи от страната 22,1 22,0 18,7 18,7 18,8 

    външни помощи 2 345,5 3 537,7 3 218,2 3 576,7 2 701,8 

            

  Общо разходи, трансфери и Вноска в общия бюджет на ЕС  27 827,5 31 292,2 31 646,2 33 067,8 33 393,5 

            

  Общо разходи  27 018,2 30 384,0 30 766,2 32 149,1 32 436,7 

   Общо нелихвени разходи  26 445,5 29 508,6 30 112,1 31 412,1 31 735,1 

    Текущи разходи 23 341,1 24 997,6 25 252,3 26 083,8 26 370,7 

    Текущи нелихвени разходи 22 768,4 24 122,2 24 598,2 25 346,8 25 669,1 

      Заплати и стипендии  4 238,9 4 288,6 4 301,4 4 575,1 4 575,6 

      Заплати  4 139,9 4 219,8 4 225,1 4 510,7 4 510,9 

      Стипендии  99,0 68,8 76,2 64,4 64,7 

      Осигурителни вноски 1 067,5 1 301,6 1 305,5 1 385,1 1 385,3 

      Издръжка  4 485,0 4 873,9 4 924,6 5 064,0 5 033,1 

      Субсидии - общо 1 219,4 1 323,0 1 340,5 1 279,5 1 304,9 

       Субсидии 1 077,5 1 261,7 1 279,2 1 218,3 1 243,6 

    Субсидии за осъществяване на болнична помощ  141,9 61,2 61,2 61,2 61,2 

      Социално осигуряване и грижи    11 743,8 12 335,1 12 726,4 13 043,1 13 370,3 

      Пенсии 7 234,3 7 873,2 8 179,9 8 409,7 8 675,7 

   Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата  2 067,5 2 078,4 2 083,4 2 094,6 2 102,0 

     Здравноосигурителни плащания 2 442,1 2 383,5 2 463,1 2 538,7 2 592,6 

 Предоставени помощи за чужбина 13,9         
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 2012 2013  2014 2015 2016 

ПОКАЗАТЕЛИ           

  Отчет Очаквано Прогноза Прогноза Прогноза 

Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 20,5 35,4 35,4 35,4 35,4 

    Капиталови разходи 3 656,7 4 961,4 5 079,0 5 621,9 5 616,5 

    Резерв за непредвидени и неотложни разходи   389,6 399,5 408,1 414,1 

        - за структурни реформи и допълнителни фискални мерки   49,5 50,0 50,0 50,0 

        - бюджет   270,1 279,5 288,1 294,1 

             НЗОК   269,0 278,4 287,0 293,0 

             Народно събрание   0,5 0,5 0,5 0,5 

             Съдебна власт    0,6 0,6 0,6 0,6 

- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия    70,0 70,0 70,0 70,0 

            

  Лихви 572,7 875,4 654,1 737,0 701,6 

   Външни лихви 374,0 628,3 392,6 438,0 343,3 

   Вътрешни лихви 198,7 247,1 261,5 299,0 358,3 

            

 Вноска в общия бюджет на ЕС 809,3 908,2 880,0 918,7 956,8 

            

Първичен баланс (+/-) 215,0 -224,6 -445,9 -163,0 1,6 

            

Бюджетно салдо (+/-) -357,7 -1 100,0 -1 100,0 -900,0 -700,0 

            

Финансиране (+/-) 357,7 1 100,0 1 100,0 900,0 700,0 

  Външно финансиране (нето)    2 047,1 -1 270,5 2 269,9 -1 519,4 1 616,7 

  Вътрешно финансиране (нето)    -1 689,4 2 370,5 -1 169,9 2 419,4 -916,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 
2012 2013  2014 2015 2016 

ПОКАЗАТЕЛИ           

  Отчет Очаквано Прогноза Прогноза Прогноза 

в % от БВП           

Общо приходи и помощи 35,4% 37,8% 36,7% 36,7% 35,3% 

 Данъчно-осигурителни приходи 27,7% 29,0% 29,0% 28,9% 28,7% 

  Преки данъци 4,9% 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% 

   Корпоративни данъци 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

     от нефинансови предприятия 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

     от финансови институции 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

   Данък върху доходите на физическите лица 3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 

   Приходи на социалното и здравното осигуряване 7,2% 7,6% 7,4% 7,3% 7,1% 

    Социалноосигурителни вноски 5,0% 5,4% 5,3% 5,1% 5,0% 

    Здравноосигурителни вноски 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 

  Косвени данъци 14,6% 15,2% 15,3% 15,3% 15,5% 

   ДДС  9,2% 9,8% 9,8% 9,9% 10,1% 

   Акцизи 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% 5,3% 

   Данък върху застрахователните премии 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

   Мита и митнически такси 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

  Такса върху производството на захар и изоглюкоза 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Други данъци 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

            

 Неданъчни приходи  4,6% 4,3% 3,8% 3,8% 3,6% 

Превишение на приходите над разходите на БНБ  0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

   Други 4,4% 4,2% 3,6% 3,6% 3,5% 

      Приходи от такси 2,0% 2,1% 1,9% 1,9% 1,8% 

      Приходи и доходи от собственост 1,6% 1,5% 1,3% 1,3% 1,2% 

      Глоби, санкции и наказателни лихви 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

   Постъпления от продажба на нефинансови активи 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

      Приходи от концесии 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

      Други неданъчни -0,1% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 

            

 Помощи  3,1% 4,5% 3,9% 4,1% 2,9% 

    помощи от страната 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

    външни помощи 3,0% 4,4% 3,9% 4,1% 2,9% 

 

          

  Общо разходи, трансфери и Вноска в общия бюджет на ЕС  35,9% 39,1% 38,0% 37,8% 36,1% 

            

  Общо разходи  34,8% 38,0% 36,9% 36,7% 35,0% 

   Общо нелихвени разходи  34,1% 36,9% 36,1% 35,9% 34,3% 

    Текущи разходи 30,1% 31,3% 30,3% 29,8% 28,5% 

    Текущи нелихвени разходи 29,3% 30,2% 29,5% 28,9% 27,7% 

      Заплати и стипендии  5,5% 5,4% 5,2% 5,2% 4,9% 

      Заплати  5,3% 5,3% 5,1% 5,1% 4,9% 

      Стипендии  0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

      Осигурителни вноски 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 

      Издръжка  5,8% 6,1% 5,9% 5,8% 5,4% 

      Субсидии - общо 1,6% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 

       Субсидии 1,4% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 

    Субсидии за осъществяване на болнична помощ  0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

      Социално осигуряване и грижи    15,1% 15,4% 15,3% 14,9% 14,4% 

      Пенсии 9,3% 9,8% 9,8% 9,6% 9,4% 

   Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата  2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 

     Здравноосигурителни плащания 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 

 Предоставени помощи за чужбина 0,0%         

            

 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска 

продукция 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

    Капиталови разходи 4,7% 6,2% 6,1% 6,4% 6,1% 
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2012 2013  2014 2015 2016 

ПОКАЗАТЕЛИ           

  Отчет Очаквано Прогноза Прогноза Прогноза 

    Резерв за непредвидени и неотложни разходи   0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 

        - за структурни реформи и допълнителни фискални мерки   0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

        - бюджет   0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

             НЗОК   0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

             Народно събрание   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

             Съдебна власт    0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия   0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

            

  Лихви 0,7% 1,1% 0,8% 0,8% 0,8% 

   Външни лихви 0,5% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% 

   Вътрешни лихви 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 

            

 Вноска в общия бюджет на ЕС 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 

            

Първичен баланс (+/-) 0,3% -0,3% -0,5% -0,2% 0,0% 

            

Бюджетно салдо (+/-) -0,5% -1,4% -1,3% -1,0% -0,8% 

            

Финансиране (+/-) 0,5% 1,4% 1,3% 1,0% 0,8% 

  Външно финансиране (нето)    2,6% -1,6% 2,7% -1,7% 1,7% 

  Вътрешно финансиране (нето)    -2,2% 3,0% -1,4% 2,8% -1,0% 

            

 Б В П   77 582,1 79 932,0 83 315,3 87 588,6 92 583,3 
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Приложение № 2 

 

Основни допускания по средносрочната бюджетна прогноза  

за периода 2014-2016 г. 

 

№ 

 

ОСНОВНИ 

ДОПУСКАНИЯ ЗА 

ПЕРИОДА                             

2014-2016 г. 

Мерна  

единица 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  А В 1 2 3 

1. Размер на данъчната ставка 

за облагане с ДДС 

% 

20 20 20 

  в т.ч.:       

  - Данъчна ставка за 

настаняване, предоставяно в 

хотели и подобни заведения 

9 9 9 

2. Размер на основната данъчна 

ставка на корпоративния 

данък 

% 10 10 10 

3. Данък върху доходите на 

физическите лица, основна 

ставка 

% 

10 10 10 

  в т.ч.:       

  - Данъчна ставка за данъка 

върху доходите от стопанска 

дейност на едноличните 

търговци 

15 15 15 

4. Данъци, удържани при 

източника 
        

    в т.ч.:         

4.1.   Данък, удържан при доходи 

от дивидентите и 

ликвидационните дялове 

% 5 5 5 

4.2.   Данък върху доходите на 

чуждестранни юридически 

лица 

% 

10 10 10 

    в т.ч.: 

    - Данъчна ставка за данъка 

върху доходите от лихви, 

авторски и лицензионни 

възнаграждения, когато са 

изпълнени допълнителните 

условия по чл. 200а от 

Закона за корпоративното 

подоходно облагане 

5 5 5 

5. Данък върху разходите % 10 10 10 

6. Данък върху хазартната 

дейност (основна ставка) 
% 15 15 15 

7. Данък върху приходите на 

бюджетни предприятия 
% 

3 3 3 

    в т.ч.:       

    - на общините 2 2 2 
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№ 

 

ОСНОВНИ 

ДОПУСКАНИЯ ЗА 

ПЕРИОДА                             

2014-2016 г. 

Мерна  

единица 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  А В 1 2 3 

8. Акцизи         

    в т.ч.:         

8.1.   Акциз на безоловен бензин лв./1000 л. 710 710 710 

8.2.   Акциз на газьол лв./1000 л. 645 645 645 

8.3.   Акциз на керосин лв./1000 л. 645 645 645 

8.4.   Акциз на кокс и въглища лв./гигаджаул 0,6 0,6 0,6 

8.5.   Акциз на електрическа 
енергия 

лв./MWh 2 2 2 

8.6.   Акциз на цигари - общ 

лв./1000 къса 

148 148 148 

  в т.ч.:       

  - специфичен акциз на 1000 

къса 
101 101 101 

  - адвалорен (процент от 

продажната цена) 
23% 23% 23% 

8.7.   Акциз на спиртни напитки 

(етилов алкохол) 
лв./хектолитър 

1 100 1 100 1 100 

  - Акциз на етилов алкохол 

(ракия) - намалена ставка 
550 550 550 

8.8.   Акциз на междинни 

продукти 
лв./хектолитър 90 90 90 

8.9.   Акциз на бира - основна 

ставка 

лв./хектолитър 

градус Плато 

1,5 1,5 1,5 

    - Акциз на бира, 

произведена от независими 

малки пивоварни - намалена 

ставка 0,75 0,75 0,75 

8.10.  Акциз на природния газ:         

  - използван като моторно 

гориво 
лв./гигаджаул 5,10  5,10  5,10 

  - използван като гориво за 

отопление 
  0,60  0,60  0,60 

9. Данък върху 

застрахователните премии 
% 2 2  2 

10. Политика по доходите в 

бюджетната сфера 

- 

Запазване на 

нивото на 

средствата за 

заплати  от 

2013 г. 

Запазване на 

средствата за 

заплати като 

процент от 

БВП на 

нивото на 

2014 г. 

Запазване на 

нивото на 

средствата за 

заплати от 

2015 г. 

11. Размер на минималната 

работна заплата 
лева  330 350  350 

12. Размер на осигурителните 

вноски за държавното 

обществено осигуряване 

    

12.1.   в т.ч.: 

  за фонд „Пенсии” 

% 

17,8 на сто за 

родените 
преди 1 

януари 1960 

г.; 

17,8 на сто за 

родените 
преди 1 

януари 1960 

г.; 

17,8 на сто за 

родените 
преди 1 

януари 1960 

г.; 

12,8 на сто за 

родените след 

31 декември 

1959 г. 

12,8 на сто за 

родените след 

31 декември 

1959 г. 

12,8 на сто за 

родените след 

31 декември 

1959 г. 
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№ 

 

ОСНОВНИ 

ДОПУСКАНИЯ ЗА 

ПЕРИОДА                             

2014-2016 г. 

Мерна  

единица 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  А В 1 2 3 

12.2.   за фонд „Общо заболяване и 

майчинство” 
% 3,5   3,5   3,5 

12.3.   за фонд „Трудова злополука 

и професионална болест” 

% 

0,7 0,7 0,7 

(от 0,4 до 1,1 

на сто в 

зависимост от 

степента на 

риска) 

(от 0,4 до 1,1 

на сто в 

зависимост от 

степента на 

риска) 

(от 0,4 до 1,1 

на сто в 

зависимост от 

степента на 

риска) 

12.4.   за фонд „Безработица” % 1  1  1 

13. Размер на осигурителната 

вноска за здравно 

осигуряване 

% 8  8  8 

14. Размер на осигурителните 

вноски за допълнително 

задължително пенсионно 

осигуряване - универсални 

пенсионни фондове 

% 5  5  5 

15. Размер на осигурителната 

вноска за Учителския 

пенсионен фонд 

% 4,3   4,3   4,3 

16. Размер на осигурителните 

вноски за допълнително 
задължително пенсионно 

осигуряване - 

професионалните пенсионни 

фондове 
% 

12 на сто - за 

лицата, 
работещи при 

условията на I 

категория 

труд; 

12 на сто - за 

лицата, 
работещи при 

условията на I 

категория 

труд; 

12 на сто - за 

лицата, 
работещи при 

условията на I 

категория 

труд; 

7 на сто - за 

лицата, 

работещи при 

условията на 

II категория 

труд. 

7 на сто - за 

лицата, 

работещи при 

условията на 

II категория 

труд. 

7 на сто - за 

лицата, 

работещи при 

условията на 

II категория 

труд. 

17. Размер на вноската за фонд 

„Гарантирани вземания на 

работниците и служителите“ 

% 0  0  0 

18. Максимален месечен размер 

на осигурителния доход 

през календарната година 

лева 2 200 2 200 2 200 

19. Минимален месечен размер 

на осигурителния доход 

през календарната година за 
самоосигуряващите се лица 

лева 420  420  420 

20. Разпределение на 
осигурителните вноски 

между осигурители и 

осигурени лица 

        

    в т.ч.:         

20.1.   Разпределение на 

осигурителните вноски за 

социалноосигурителни 

фондове между осигурители 

и осигурени лица                           

(с изключение на фонд 

„Пенсии”) 

съотношение 60:40   60:40   60:40   
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№ 

 

ОСНОВНИ 

ДОПУСКАНИЯ ЗА 

ПЕРИОДА                             

2014-2016 г. 

Мерна  

единица 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  А В 1 2 3 

20.2.   Разпределение на 

осигурителната вноска за 

фонд „Пенсии” между 

осигурители и осигурени 

лица 
съотношение 

9,9:7,9 за 

лицата родени 

преди 1 

януари 1960 

г.; 

9,9:7,9 за 

лицата родени 

преди 1 

януари 1960 

г.; 

9,9:7,9 за 

лицата родени 

преди 1 

януари 1960 

г.; 

7,1:5,7 за 

лицата родени 
след 31 

декември 1959 

г. 

7,1:5,7 за 

лицата родени 
след 31 

декември 

1959 г. 

7,1:5,7 за 

лицата родени 
след 31 

декември 1959 

г. 

20.3.   Разпределение на 

здравноосигурителната 

вноска между осигурители и 

осигурени лица 

съотношение 60:40   60:40   60:40   

21. Размер на  трансфера за фонд 

„Пенсии” върху сбора от 

осигурителните доходи на 

всички осигурени лица за 

календарната година 

% 12  12  12 

22. Максимален размер на 

получаваните една или 

повече пенсии 

лева 

Без 

ограничение 

за 

новоотпуснати

те пенсии след 

31.12.2013 г.  

За 

отпуснатите 

до 31.12.2013 
г. – 770 лв. 

Без 

ограничение 

за 

новоотпуснат

ите пенсии 

след 

31.12.2013 г.  

За 

отпуснатите 
до 31.12.2013 

г. –770 лв. 

Без 

ограничение 

за 

новоотпуснати

те пенсии след 

31.12.2013 г.  

За 

отпуснатите 

до 31.12.2013 
г. –770 лв. 

23. Пенсионна политика 

  

Осъвременява

не на пенсиите 

с процент, 

равен на 

индекса на 

потребителски

те цени през 

предходната 

календарна 

година по реда 

чл. 100 от 

Кодекса за 
социално 

осигуряване. 

Осъвременява

не на 

пенсиите с 

процент, 

равен на 

индекса на 

потребителск

ите цени през 

предходната 

календарна 

година по 

реда чл. 100 
от Кодекса за 

социално 

осигуряване. 

Осъвременява

не на пенсиите 

с процент, 

равен на 

индекса на 

потребителски

те цени през 

предходната 

календарна 

година по реда 

чл. 100 от 

Кодекса за 
социално 

осигуряване. 

24. Ниво на салдото по 

консолидираната фискална 

програма 

% от БВП -1,3 -1,0 -0,8 
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Приложение № 3 

 

Тавани на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет 

 за периода 2014-2016 г. на бюджетните организации 

 

 

    (в хил.лв.) 

№ Бюджетни организации 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  1 2 3 4 

1 Администрация на президента 6 336,0 6 541,0 6 541,0 

2 Министерски съвет  72 600,0 75 237,0 75 237,0 

3 Конституционен съд 2 065,0 3 067,0 2 285,0 

4 Министерство на финансите 302 544,0 314 299,0 314 464,0 

5 Министерство на външните работи 106 000,5 107 184,4 107 184,4 

6 Министерство на отбраната 1 080 465,0 1 125 647,0 1 125 647,0 

7 Министерство на вътрешните работи 1 162 576,0 1 243 992,0 1 249 159,0 

8 Министерство на правосъдието 189 962,0 196 890,0 196 890,0 

9 Министерство на труда и социалната политика 977 482,6 982 377,5 990 377,5 

10 Министерство на здравеопазването 368 185,0 377 663,0 377 663,0 

11 Министерство на образованието, младежта и науката 425 154,7 439 119,2 439 119,2 

12 Министерство на културата 123 228,9 127 565,8 127 565,8 

13 Министерство на околната среда и водите 44 890,9 46 601,6 46 601,6 

14 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 87 611,3 86 613,1 86 613,1 

15 Министерство на регионалното развитие и благоустройството 257 451,7 259 743,4 259 743,4 

16 Министерство на земеделието и храните 239 416,6 248 613,6 248 613,6 

17 Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията 

60 976,2 62 814,2 62 814,2 

18 Министерство на физическото възпитание и спорта 62 135,9 62 901,1 62 901,1 

19 Държавна агенция "Национална сигурност" 85 443,0 90 112,0 90 112,0 

20 Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 

армия 

4 047,0 4 171,0 4 171,0 

21 Комисия за защита от дискриминация 1 880,0 1 970,0 1 970,0 

22 Комисия за защита на личните данни 2 700,0 2 792,0 2 792,0 

23 Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество 6 145,0 6 405,0 6 405,0 

24 Национална служба за охрана 35 254,0 36 926,0 36 926,0 

25 Национална разузнавателна служба 18 675,0 19 699,0 19 699,0 

26 Омбудсман 2 578,0 2 653,0 2 653,0 

27 Национален статистически институт 17 291,3 18 051,0 18 051,0 

28 Комисия за защита на конкуренцията 3 775,2 4 006,1 4 006,1 

29 Комисия за регулиране на съобщенията 8 951,9 9 272,5 9 272,5 

30 Съвет за електронни медии 1 486,0 1 549,5 1 549,5 

31 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 3 771,3 3 962,0 3 962,0 

32 Агенция за ядрено регулиране 5 766,9 5 923,9 5 923,9 
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  1 2 3 4 

33 Държавна комисия по сигурността на информацията 4 960,0 5 102,0 5 102,0 

34 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 

запаси" 

45 617,8 46 033,1 46 033,1 

35 Авиоотряд 28 7 161,2 7 318,7 7 318,7 

36 Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси 

1 490,0 1 549,0 1 549,0 

37 Комисия за финансов надзор 11 866,8 12 367,4 12 367,4 

38 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 1 235,4 1 286,4 1 286,4 

39 Държавен фонд "Земеделие" 361 482,4 356 152,0 356 152,0 

40 Централна избирателна комисия 1 830,0 1 830,0 1 830,0 

41 Сметна палата 15 207,0 16 018,0 16 018,0 

42 Национален осигурителен институт 9 348 816,3 9 588 578,3 9 859 792,4 

  в т.ч. Пенсии 8 158 764,5 8 386 639,1 8 650 536,2 

43 Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" 2 087,7 1 860,8 1 860,8 

44 Учителски пенсионен фонд 21 246,3 23 171,3 25 286,3 

45 Национална здравноосигурителна каса 2 796 108,1 2 881 976,1 2 941 841,1 
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Приложение № 4 

 

Препоръчителни тавани на разходите по бюджетите  

на Народното събрание и на съдебната власт  

за периода 2014-2016 г. 

 
    (в хил. лв.) 

          

№ Народно събрание и  

Висш съдебен съвет 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

          

  1 2 3 4 

          

1 Народно събрание 53 000,0 54 640,0 54 640,0 

2 Висш съдебен съвет 404 000,0 427 920,0 427 920,0 
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Приложение № 5 

 

Проект на субсидии/трансфери за Българската национална телевизия, 

Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската 

академия на науките, държавните висши училища и 

 държавните висши военни училища  

за периода 2014-2016 г. 

 

    (в хил. лв.) 

№ Българска национална телевизия, Българско 

национално радио, Българска телеграфна 

агенция, Българска академия на науките, 

държавни висши училища и държавни висши 

военни училища 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

          

  1 2 3 4 

          

1 Българска национална телевизия 70 147,0 71 135,2 71 135,2 

     в т.ч. по чл.70, ал.4, т.2 от Закона за радиото и 

телевизията 

8 100,0 8 100,0 8 100,0 

2 Българско национално радио 42 112,0 42 688,1 42 688,1 

     в т.ч. по чл.70, ал.4, т.2 от Закона за радиото и 

телевизията 

3 900,0 3 900,0 3 900,0 

3 Българска телеграфна агенция 4 085,0 4 355,5 4 355,5 

          

  Трансфери от бюджета на Министерството на 

образованието, младежта и науката за 

Българската академия на науките и държавните 
висши училища 

418 721,0 444 914,8 444 914,8 

4 Българска академия на науките 66 756,1 71 453,0 71 453,0 

5 Държавни висши училища 351 964,9 373 461,9 373 461,9 

          

6 Трансфери от бюджета на Министерството на 

околната среда и водите за Българската академия 

на науките 

2 550,0 2 550,0 2 550,0 

          

7 Трансфери от бюджета на Министерството на 

отбраната за държавните висши военни училища 

24 084,0 25 596,0 25 596,0 
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Приложение № 6 

 

Тавани на разходите и/или на трансферите (нето) по сметките за средствата от Европейския съюз за периода 2014-2016 г. 

 

 (в хил. лв.) 

    2014 г. 2015 г. 2016 г. 

№ Сметки за средствата от Европейския съюз Общо 

разходи и 

трансфери 

(нето) 

в т.ч. Общо 

разходи и 

трансфери 

(нето) 

в т.ч. Общо 

разходи и 

трансфери 

(нето) 

в т.ч. 

    
к.2.1-к.2.2 

Разходи Трансфери 

(нето) к.3.1-к.3.2 
Разходи Трансфери 

(нето) к.4.1-к.4.2 
Разходи Трансфе

ри (нето) 

  1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 

                      

1 Държавен фонд "Земеделие" - сметка за 

средства от ЕС 

765 185,6 963 720,5 198 534,9 664 954,4 839 199,4 174 245,0 846 603,7 1 040 848,7 194 245,0 

2 Сметка за средствата от продажбата на 

предписани емисионни единици 

11 551,1 11 551,1 0,0 10 667,7 10 667,7 0,0 9 729,0 9 729,0 0,0 

3 Национален фонд към министъра на финансите 2 734 271,4 3 335 477,5 601 206,1 3 096 017,3 3 655 538,7 559 521,4 2 714 949,7 3 261 569,6 546 619,9 
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Приложение № 7 

 

Тавани на разходите и трансферите (нето) по държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма  

за периода 2014-2016 г. 

 

(в хил. лв.) 

    2014 г. 2015 г. 2016 г. 

№ Държавни предприятия, включени в 

консолидираната фискална програма 

Общо 

разходи и 

трансфери 

(нето) 

в т.ч. Общо 

разходи и 

трансфери 

(нето) 

в т.ч. Общо 

разходи и 

трансфери 

(нето) 

в т.ч. 

    
(к.2.1-к.2.2) 

Разходи Трансфери 

(нето) (к.3.1-к.3.2) 
Разходи Трансфери 

(нето) (к.4.1-к.4.2) 
Разходи Трансфери 

(нето) 

  1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 

                      

1 Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда  

42 852,0 56 852,0 14 000,0 42 929,1 56 929,1 14 000,0 40 000,0 54 000,0 14 000,0 

2 Национална компания "Стратегически 

инфраструктурни проекти" 

0,0 1 200,0 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0 
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Приложение № 8 

 

Проект на размерите на бюджетните взаимоотношения между  

централния бюджет и бюджетите на общините 

за периода 2014-2016 г. 

    
(в хил. лв.) 

          

№ Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

          

1 2 3 4 5 

          

  Бюджетни взаимоотношения - всичко 2 342 627,9 2 464 371,0 2 487 571,0 

  от тях:       

1. Обща субсидия за делегираните от държавата 

дейности 1 961 127,9 2 059 971,0 2 059 971,0 

2. Трансфери за местни дейности 
272 000,0 287 000,0 300 000,0 

  
от тях:       

2.1. Обща изравнителна субсидия 
253 000,0 264 000,0 275 000,0 

2.2. За зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища 19 000,0 23 000,0 25 000,0 

3. Целева субсидия за капиталови разходи - 

общо 109 500,0 117 400,0 127 600,0 

  
от тях:       

3.1. За изграждане и основен ремонт на 

общински пътища 52 000,0 55 000,0 60 000,0 

3.2. Целева субсидия по методика 
57 500,0 62 400,0 67 600,0 

 

 

 

 



1/30 

 
 

ПРОЕКТ  

Приложение № 2 

към т. 2 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ 

ЗА ПЕРИОДА 2012-2014 ГОДИНА 

 

Правителствената политика по управление на държавния дълг се идентифицира 

като важна част от фискалните правила, насочени към поддържане на макроикономическа 

стабилност и запазване на фискалната устойчивост на страната. Насочване на усилията 

към поддържане на стабилно икономическо развитие и постигане на забележителен 

напредък по отношение на фискалната консолидация и финансовата стабилност, откроиха 

съществената роля на провежданата дългова политика за укрепване на доверието в 

страната като бюджетно дисциплинирана със стабилни фискални показатели и ниски нива 

на държавен дълг. Формулираните приоритети и цели в тази област бяха систематизирани  

в приетата през 2012 г. Стратегия за управление на държавния дълг (СУДД) за периода 

2012-2014 г. Документът представлява своеобразно продължение на провежданата през 

последните няколко години последователна и целенасочена дългова политика, 

ориентирана към осигуряване на необходимите средства за финансиране на държавния 

бюджет и рефинансиране на дълга в обращение, при оптимална цена и степен на риск. 

Следвайки съществуващите най-добри практики за управление на суверенните 

задължения в световен мащаб и на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавния дълг 

(ЗДД), стратегията се актуализира ежегодно и се внася за одобрение от Министерския 

съвет, заедно с тригодишната бюджетна прогноза. Това позволява извършването на 

ежегоден преглед на изпълнението и своевременното и адекватно предефиниране на част 

от средносрочните цели, основни приоритети и мерки, при отчитане на тенденциите на 

основните макроикономически показатели, текущите пазарни условия, както и нуждите от 

дългово финансиране. 

Годишната актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за 

периода 2012-2014 г. се базира на основните допускания, заложени в Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ), емисионна политика на 

Министерството на финансите (МФ) за 2013 г. и на бюджетна прогноза за периода 2013-

2015 г., одобрена с Решение № 298 на Министерския съвет от 2012 г., изменено и 

допълнено с Решение № 820 на Министерския съвет от 2012 г. и с Решение № 21 на 

Министерския съвет от 2013 г. Актуализацията представлява своеобразен преглед на 

изпълнението на поставените цели за управление на суверенните задължения през 2012 г. 

и отчита реализираните в резултат на това постижения по отношение на размера и 

структурата на държавния дълг в контекста на икономическите процеси, свързани с 

преодоляване на последиците от глобалната криза и възстановяване на българската 

икономика. Документът извежда и основните рискове, които  следва да се имат предвид 

при определянето на основните насоки и приоритетните направления в областта на 

дълговата политика през оставащия период на действие на стратегията.  
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1. Анализ на основните параметри на българската икономика през 2012 г. 

1.1. Преглед на икономическата среда през 2012 г. 

През 2012 г. брутният вътрешен продукт на България регистрира ръст в реално 

изражение от 0.8%. Основен принос за растежа имаше вътрешното търсене и най-вече 

разходите на домакинствата. Беше отчетено и възстановяване на инвестиционната 

активност с ръст при брутообразуването на основен капитал. Поради слабо външно 

търсене износът намаля през разглеждания период и това доведе до отрицателен принос 

на нетния износ за растежа. 

През 2012 г. развитието на пазара на труда се влоши в сравнение с предходната 

година, като броят на заетите ускори темпа си на намаление до 4.3%, при 3.4% за 2011 г.
1
 

С основен принос за задълбочената негативна динамика бе селското стопанство. 

Същевременно, негативните развития във външната среда повлияха неблагоприятно върху 

заетостта в промишлеността, която отбеляза ускорен, а част от отраслите в сектора на 

услугите, като създаване и разпространение на информация, финансови и застрахователни 

дейности, операции с недвижими имоти, професионални дейности и научни изследвания, 

и административни и спомагателни дейности, които през предходните две години 

увеличаваха, задържаха или слабо свиваха заетостта, през 2012 г. осъществиха значителна 

редукция на използвания трудов ресурс. Нивото на безработица се покачи до 12.3%
2
, 

което представлява исторически максимум за последните девет години. 

Продължаващият процес на оптимизиране на заетите в икономиката лица оказа 

положителен ефект върху производителността на труда. През 2012 г. стойността на 

показателя отчете реален растеж от 5.4%
3
 с водещо влияние на търгуемия сектор, 

търговията и операции с недвижими имоти. Възходящата динамика на 

производителността на труда от своя страна повлия благоприятно върху развитието на 

разходите за труд на единица продукция
4
, които през разглеждания период се понижиха с 

2% в реално изражение. 

Средногодишната инфлация според ХИПЦ бе 2.4% за 2012 г. След значителното 

забавяне в темповете на инфлация през първата половина на годината, потребителските 

цени ускориха нарастването си в началото на третото тримесечие след поскъпването на 

електроенергията и под влияние на растящите цени на зърнените храни и петрола на 

световните пазари. През последните месеци на годината инфлационния натиск в страната 

започна да отслабва, за което свидетелства забавянето на инфлацията по месеци на 

годишна база до 2.8% през декември. Влияние за това оказа понижението в 

международните цени на храните и петрола, подкрепено от засилването на европейската 

валута спрямо щатския долар. 

Платежният баланс на страната за 2012 г. отбеляза излишък от 

2 161 млн. евро, при отчетен излишък от 159 млн. евро за 2011 г. Текущата сметка на 

страната отчете влошаване, като отрицателното салдо по сметката за разглеждания период 

възлезе на 1.3% от БВП, при отчетен излишък от 0.1% година по-рано. Динамиката се 

определяше основно от тенденциите при износа и вноса и отражението им върху 

търговския баланс. Вносът регистрира ръст в размер на 8.9%, а годишният ръст на износа 

                                                             
1 Според данните от Системата на националните сметки. 
2 По данни от Наблюдението на работната сила. 
3 Показателят е изчислен като отношение между БВП по постоянни цени и заетите лица (СНС). 
4 Показателят е изчислен като отношение между Компенсациите на наетите на един нает и БВП на един зает 

(СНС).  
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беше в размер на 2.6%, което допринесе за значителното нарастване (68%) на 

отрицателното салдо по търговския баланс спрямо предходната година.  

Салдото по финансовата сметка за 2012 г. бе положително и възлезе на 2 231 млн. 

евро, в сравнение с дефицит от 968 млн. евро за 2011 г. Привлечените преки 

чуждестранни инвестиции в страната през 2012 г. бяха със 164 млн. евро повече спрямо 

предходната година и възлезнаха на 1 478 млн. евро.  

Нетните портфейлни инвестиции отбелязаха дефицит от 931 млн. евро за 2012 г., за 

което основно допринесе увеличаването на вложенията на банките в облигации през 

месец ноември 2012 г. Положително въздействие върху баланса по статията оказа 

емисията на еврооблигации на международните финансови пазари през месец юли 2012 г. 

Благоприятен ефект върху баланса на финансовата сметка имаше намаляването на 

валутните депозити на резиденти в чужбина, както и нарастването на отпуснатите за 

банките краткосрочни заеми от чужбина. Така, балансът по статията Други инвестиции за 

2012 г. беше положителен в размер на 1 894 млн. евро в сравнение с негативно салдо от 1 

744 млн. евро за 2011 г. 

1.2. Състояние на банковия сектор
5
  

И през 2012 г. банковата система в България функционираше в среда на глобална 

финансова и икономическанесигурност. Развитието на рецесията в еврозоната оказа 

негативно въздействие върху бизнес средата и върху макроикономическите показатели на 

страната. За посрещането на тези предизвикателства банковата система разчиташе на 

финансовите си фундаменти, генерирани в благоприятната фаза на икономическия цикъл.  

Съществена роля за съхранението им имаше осъществената от Българската народна банка 

надзорна политика, както на системно ниво, така и на индивидуално ниво. 

Банковата система бе поставена в условията на -значителен кредитен риск, който е 

вътрешноприсъщ за кредитните институции в България. На фона на тази продължителна 

тенденция бе осъществено постепенно преструктуриране на източниците на финансиране 

(с фокус върху привлечените средства от населението) и бяха запазени ключовите 

показатели за стабилност – адекватност на капитала и ликвидността.  

Размерът и качеството на капиталовата позиция бяха повлияни от предприетите 

действия от страна на банките. Увеличеният размер на емитирания капитал и хибридните 

инструменти оказаха положително влияние върху капиталовите позиции на банките. 

Общата капиталова адекватност в края на 2012 г. бе 16.7%, а адекватността на капитала от 

първи ред бе 15.2%. 

Ликвидната позиция на банките и системата се запази силна и адекватна на 

структурата на привлечените средства и процеси на средата. Коефициентът на ликвидните 

активи за банковата система –в края на  2012 г. бе на ниво от 26%. Налице е подобрена 

ликвидна позиция на банките спрямо хипотетичен „пренос на зараза” от банковите 

системи на страни с наличие на повишен риск. 

Активите на банковата система достигнаха 82.4 млрд.лв. в края на 2012 г. В 

годишен хоризонт активите нараснаха с 5.6 млрд. лв. (7.3%), като най–интензивен е 

растежът през четвърто тримесечие на 2012 г. с 2.5 млрд. лв. (3.1%). 

Кредитите с просрочие над 90 дни показаха през последното тримесечие на 2012 г. 

първи признаци на пречупване на възходящата си тенденция, след като делът им в 

                                                             
5
Данните са предоставени от БНБ 
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брутните кредити (без тези за кредитни институции) в края на декември се понижи до 

16.6% от максималното им ниво от 17.3% в края на септември.  

Банковата система – завърши 2012 г. с неодитиран  положителен финансов 

резултат в размер на 567 млн. лв., осигуряващ съпоставими с 2011 г. нива на показатели за 

възвращаемост на активите (ROA) и възвращаемост на капитала (ROE). Показателите за 

доходност и през 2012 г.  бяха повлияни в най-голяма степен от разходите за обезценка. 

Негативно влияние имаше и от страна на свиващия се нетен лихвен доход, чиято 

динамика се определяше от понижение на годишна база на приходите от лихви, докато 

разходите за лихви запазиха положителен, макар и забавящ се годишен темп на растеж. 

Същевременно, отсъствието на инвестиционни алтернативи ограничи възможностите на 

банките да генерират допълнителни доходи от некредитна дейност. 

В заключение,  ако не се реализира рязка и продължителна негативна промяна в 

макроикономическата среда, оказваща влияние върху поведението на клиентите на 

банките както по линия на  търсенето на кредити, така и по отношение на депозитите, 

банковата система разполага с буфери за абсорбиране на капиталови и ликвидни 

колебания. За тази цел от изключително значение е придържането към предвидима 

макроикономическа и фискална политика, която да не пренася рискове към банковата 

система. 

1.3. Изпълнение на бюджета 

В хода на текущото изпълнение на бюджета в годините след кризата бяха 

предприети редица мерки за реализиране на заложените цели в съответните годишни 

програми. Успешната фискална консолидация за периода 2011-2012 г. позволи дефицитът 

по консолидираната фискална програма да бъде свит от 4.0% от БВП за 2010 г. до 0.46 % 

от БВП за 2012 г. През всяка една от годините през този период беше постигнато 

фискално подобрение спрямо фискалната цел, определена в разчетите към ЗДБРБ, като за 

първи път след кризата първичното салдо за 2012 г. е положително. 

Дефицитът по консолидираната фискална програма през периода 2010-2012 г. е 

значително под определените с разчетите към ЗДБРБ фискални цели за тези години. Тази 

устойчивост на политиката и последователност при прилагането на консолидиращите 

мерки даде основание на Съвета на Европейския съюз да вземе решение за официално 

прекратяване на процедурата по прекомерен дефицит за България през месец юни 2012 г., 

като беше прието, че страната трайно е намалила бюджетния си дефицит под 

референтната стойност от 3% на Пакта за стабилност и растеж.     

Заложените в ЗДБРБ за 2013 г. цели - дефицитът по консолидираната фискална 

програма да бъде в размер на 1.3% от БВП за 2013 г. на касова основа, а минималният 

размер на фискалния резерв в края на бюджетната година - 4.5 млрд.лв., очертават 

благоприятна среда за запазване равнището на дълга в рамките на устойчиви граници, 

далеч под референтните стойности. Съгласно тригодишната бюджетна рамка за периода 

2013-2015 г. заложеното салдо по консолидираната фискална програма за 2014 г. е 

дефицит от 0.5% от БВП, а за 2015 г. се предвижда постигането на балансиран бюджет. 

Така описаните бюджетни цели в средносрочен план дефинират провеждане на 

консервативна и дисциплинирана фискална политика, запазване на допусканията за 

развитието на основните хоризонтални политики и продължаване на изпълнението на 

мерките за свиване на дефицита.  
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2. Преглед и оценка на основните дългови показатели към края на 2012 г.  

Осъществяваната през 2012 г. политика по управление на държавния дълг беше 

изцяло съобразена с набелязаните в Стратегията за управление на държавния дълг за 

периода 2012-2014 г. цели. Политиката беше насочена към поемане на нови 

правителствени дългове за осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на 

дълга в обращение, покриване на бюджетните дефицити и за поддържане на адекватно 

равнище на фискалния резерв. Съществен елемент в тази посока заемат действията, 

свързани с избора на оптимални условия за рефинансиране на падежиращия се дълг, като 

отчетените резултати в това направление категорично потвърждават ефективността на 

положените усилия. Сред основните приоритети на дълговото управление през годината 

бяха също поддържане размера на държавния дълг на разумни нива и запазване на добре 

балансирана и устойчива на влиянието на пазарните рискове дългова структура. Като 

пряко следствие от провежданата политика по управление на държавния дълг в края на 

2012 г. се открояват следните положителни тенденции: 

   запазване размера на държавния дълг в разумни, нискорискови граници; 

   оптимизиране на качествените характеристики и постигане на добре балансирана 

структура на държавния дълг; 

 провеждане на предвидима емисионна политика; 

 рекорден спад на доходността по дълга и намалена рискова оценка на 

инвестиционната общност за страната; 

 рекордно ниски стойности на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на 

конвергенция; 

 устойчиво търсене на държавни ценни книжа /ДЦК/; 

 консервативна политика по отношение поемането на нови външни заеми и 

издаването на държавни гаранции по външни кредитни споразумения. 
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Таблица № 1: Основни дългови показатели по години 

 

 

2.1. Динамика на държавния дълг 

Управлението на държавния дълг през 2012 г. отчетливо открои България като 

добър пример за водене на последователна, целенасочена и успешна фискална политика. 

Консервативният подход на правителството при управлението на суверенните задължения 

отреди на България водеща позиция сред държавите-членки на Европейския съюз /ЕС/ с 

най-ниска задлъжнялост. Важна предпоставка за провежданата политика по управлението 

на държавния дълг през годината беше запазване статута на Република България като 

бюджетно дисциплинирана страна.  

Основният критерий при оценката на уязвимостта на фискалната позиция на 

правителството е степента на държавна задлъжнялост, която се асоциира основно с 

равнището на държавния дълг. Към края на 2012 г. номиналният размер на държавния 

млн. лв

Показатели

към 

31.12.2009 г.

към 

31.12.2010 г.

към 

31.12.2011 г.

към 

31.12.2012 г.

Вътрешен държавен дълг 3 009.5        3 934.2        4 808.0         4 981.0       

Външен държавен дълг 6 434.2        6 598.0        6 821.2         8 692.6       

Общо държавен дълг 9 443.7        10 532.1       11 629.1        13 673.6      

БВП 68 322.0       70 511.0       75 308.0        77 582.0      

Общо държавен дълг /БВП 13.8             14.9             15.4              17.6             

Вътрешен държавен дълг/Общо държавен 

дълг
31.9             37.4             41.3              36.4             

Външен държавен дълг / Общо държавен 

дълг 68.1             62.6             58.7              63.6             

Лихвена структура на държавния дълг

Дълг с фиксиран лихвен процент 7 155.0        8 390.4        9 580.0          11 727.0      

Дълг с променлив лихвен процент 2 288.7        2 141.8        2 049.1          1 946.5        

Дълг с фиксиран лихвен процент, в % 75.8             79.7             82.4              85.8             

Дълг с променлив лихвен процент, в % 24.2             20.3             17.6              14.2             

Валутна структура на държавния дълг

Дълг в EUR 5 170.1        5 730.6        6 196.7          8 233.5        

Дълг в BGN 2 309.6        2 707.6        3 328.1          3 451.3        

Дълг в USD 1 699.2        1 798.5        1 812.0          1 753.0        

Дълг в други валути 264.8           295.4           292.4            235.7           

Дълг в EUR в % 54.7             54.4             53.3              60.2             

Дълг в BGN в % 24.5             25.7             28.6              25.2             

Дълг в USD в % 18.0             17.1             15.6              12.8             

Дълг в други валути в % 2.8               2.8               2.5                1.7              

Матуритетна структура на държавния дълг

Дълг до 1 година включително 604.8           464.8           963.7            1 787.4        

Дълг от 1 до 5 години включително 2 699.8        4 576.6        4 715.1          5 956.7        

Дълг от 5 до 10 години включително 3 955.1        2 781.2        3 120.7          3 208.2        

Дълг над 10 години включително 2 184.1        2 709.5        2 829.6          2 721.3        

Дълг до 1 година включително, в % 6.4               4.4               8.3                13.1             

Дълг от 1 до 5 години включително, в % 28.6             43.5             40.5              43.6             

Дълг от 5 до 10 години включително, в % 41.9             26.4             26.8              23.5             

Дълг над 10 години включително, в % 23.1             25.7             24.3              19.9             
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дълг възлиза на 13 673.6 млн. лв., от който 4 981.0 млн. лв. вътрешен държавен дълг и 

8 692.6 млн. лв. външен държавен дълг. В номинално изражение държавният дълг бележи 

увеличение с 2 044.5 млн.лв. спрямо нивото му, регистрирано в края на 2011 г., което е 

обективно обосновано в контекста на необходимостта от осигуряване на финансови 

средства за изплащане на падежиралите се през месец януари 2013 г. глобални облигации, 

деноминирани в евро. В сравнение с края на 2011 г. основният показател, свързан с 

оценката на дълговата тежест - съотношението държавен дълг/БВП, нараства с около 2.2 

пр. пункта, като към 31.12.2012 г., достига ниво от 17.6%. Вследствие погасяването на 

глобалните еврови облигации в началото на 2013 г., се отчитат положителни промени 

както по отношение размера на държавния дълг, така и по отношение на неговия дял от 

БВП. Отчетеното намаление на дълга към 31.01.2013 г. е в размер на 1 555 млн.лв., а 

съотношението държавен дълг/БВП намалява с 2.5 пр.п. на ниво от 15.2%. 

Графика № 1: Динамика на държавния дълг за периода 2009-2011 г. (млн. лв.) 

 

 

Сигурно доказателство за провежданата от правителството консервативна политика по 

управление на държавния дълг е отчетената стойност на показателя „Консолидиран дълг 

на сектор „Държавно управление” спрямо БВП. На база годишните данни за визирания 

показател към края на 2011 г., със стойност от 16.3%, България заема второ място за трета 

поредна година от 2009 г. насам, като изпреварва всички държави-членки на ЕС, с 

изключение на Естония. По предварителни данни към края на 2012 г. номиналният размер 

на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление” възлиза на 14 695.3 млн. лв. 

Съотношението му спрямо БВП бележи увеличение, в сравнение с края на 2011 г., 

достигайки до 18.9% , в контекста на посочената по-горе необходимост от набавяне на 

средства за обслужване на вече акумулиран дълг. След погасяване на главницата на 

падежиралите се през месец януари 2013 г. глобални облигации, стойността на този 

показател се понижи до 17.2%. Отчетените ниски нива на показателя са далеч под 

максимално допустимата референтна стойност на Маастрихтския критерий за 

конвергентност от 60%. Предварителните оценки на МФ показват, че България ще запази 
водещата си позиция сред държавите-членки на ЕС по този показател и през 2012 г. 
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Графика № 2: Съотношение дълг/БВП   

 

2.1. Вътрешен държавен дълг 

В номинално изражение към края на 2012 г. вътрешният държавен дълг отбелязва 

увеличение от 173.0 млн.лв., в сравнение с размера му, отчетен към края на 2011 г. 

Съответно, 4 763.4 млн.лв. от него представлява дългът по ДЦК, емитирани на пазарен 

принцип, а 217.6 млн.лв. е дългът по ДЦК, емитирани в резултат на структурната 

реформа. В процентно съотношение ДЦК, емитирани на аукционен принцип, заемат 

95.6% от общия размер на вътрешния държавен дълг, а ДЦК емитирани за структурната 

реформа - 4.4%. Делът на вътрешния държавен дълг спрямо БВП за 2012 г. е 6.4%. 

Таблица № 2: Вътрешен държавен дълг  

 

 

 2.1.1. Емисии на ДЦК на вътрешния пазар 

През 2012 г. МФ продължи политиката си на емитиране на ДЦК за вътрешния пазар 

в съответствие със заложените в Стратегията за управление на държавния дълг за периода 

2012-2014 г. цели, което затвърди позицията на държавните облигации като един от 

основните инструменти за финансиране заемните нужди на държавата. Трайно 

наложилите се положителни тенденции на вътрешния дългов пазар на ДЦК и 

благоприятната пазарна среда, най-общо доведоха до намаляване цената на заемния 

ресурс. През 2012 г. МФ продължи да изгражда високоликвидна бенчмарк крива, 

обезпечавайки целия матуритетен спектър с книжа, деноминирани в лева и евро, с 

приоритет на средносрочните и дългосрочните облигации. Запази се предлагането на 

Размер на вътрешния държавен дълг

млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. %

1. Емисии на ДЦК 2 705.3   89.9% 3 652.4    92.8% 4 220.5    87.8% 4 763.4    95.6%

2. ДЦК, емитирани за структурната реформа 304.1      10.1% 281.7      7.2% 252.5      5.3% 217.6       4.4%

3. Вътрешни заеми -          0.0% -           0.0% 335.0      7.0% -           -

Общо 3 009.5  100.0% 3 934.2  100.0% 4 808.0  100.0% 4 981.0  100.0%

към 31.12.2012 г.към 31.12.2009 г. към 31.12.2010 г. към 31.12.2011 г.
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ДЦК, емитирани на принципа на отворените емисии с фиксирани лихвени купони, 

съблюдавайки текущото инвеститорско търсене на книжата през годината. Предлагането 

на бенчмаркови емисии и разнообразяването на матуритетната и валутна структура на 

вътрешния дълг (EUR и лева) допринася за привличането на по-широк кръг инвеститори 

към българския дългов пазар.  

Предварително заложените в Емисионната политика за 2012 г. обеми ДЦК бяха 

реализирани, като усилията, насочени към провеждане на пазарно-ориентирана емисионна 

политика допринесоха както за запазване на високото търсене на ДЦК от страна на 

пазарните участници, така и за рекордно намаляване на доходността по всички сегменти 

на дълговата крива.  

През изминалата година бяха проведени общо 24 успешни аукциона за пласмент на 

вътрешни ДЦК, с обща номинална стойност на предложеното за продажба количество от 

1.32 млрд.лв. Заявеното количество от пазарните участници достигна 3.63 млрд.лева или 

коефициент на покритие от 2.75. За сравнение, през 2011 г. общото предложено 

количество за продажба е в размер на 1.23 млрд.лв., при заявени поръчки за 2.86 млрд.лв. 

или презаписване от около 2.4 пъти.  

Среднопретеглената годишна доходност на емитираните през 2012 г. ДЦК в размер на 

1.16 млн.лв. е 3.54%. За сравнение, през 2011 г. доходността е 4.21%. 

На проведените аукциони бяха първоначално пласирани и впоследствие преотваряни 3 

нови емисии ДЦК (2 г., 7 г. и 10,6 г.), като същевременно бяха преотваряни 4 емисии, 

емитирани в предходни години (3г. и 6 м., 5 г., 7 г. и 10 г.).  

С най-голям брой преотваряния през 2012 г. беше десетгодишната облигация, която през 

2012 г. е референтна за изчисляване на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за 

оценка степента на сближаване (критерий от Маастрихт). Стойността на този показател 

през годината, намаля от 5.30% през месец януари 2012 г. до 3.44% през месец декември 

2012 г., като през месец ноември 2012 г. беше регистрирана исторически най-ниската му 

месечна стойност - 3.22% от започването на неговото изчисляване през 2003 г. 

Дългосрочният лихвен процент за оценка степента на сближаване на България е под 

стойността на голяма част от държавите-членки на ЕС.  
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 Във връзка с направено предложение от страна на МФ по повод искане на някои 

пазарни участници за осигуряване на паричен сетълмент по операциите с ДЦК, 

деноминирани в евро с плащане в евро на първичния и вторичния пазар, чрез сметките на 

банките в ТAРГЕТ 2 на принципа „доставка срещу плащане” (DVP), през 2011 г., 

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие решение за разработване и 

внедряване на проект за участие на Депозитара на ДЦК в БНБ, като спомагателна система 

в TАРГЕТ2-БНБ. Реализацията на проекта ще насърчи развитието на вътрешния пазар на 

държавни дългови инструменти и допълнително ще усъвършенства платежната 

инфраструктура в страната, както и ще стимулира привличането на повече чуждестранни 

инвеститори в местни ДЦК, респективно ще доведе до намаляване на разходите за 

в млн. лева

Номинална стойност на емитирани ДЦК 

Емисия на ДЦК валута на 

емисията
2009 г.  2010 г. 2011 г. 2012 г.

Съкровищни бонове 43.24      150.81     41.80        -              

3-месечни BGN 43.24      -            15.00        -              

6-месечни BGN -          -            26.80        -              

1-годишни BGN -          150.81     -             -              

Новоемитирани съкровищни облигации 260.50    473.11     322.90      445.00       

2-годишни BGN -          -            -             140.00       

3-годишни и 6 месеца BGN -          30.00       -             -              

5-годишни BGN 103.00    -            -             -              

7-годишни BGN -          130.00     -             -              

10-годишни BGN 157.50    -            -             -              

10 години и 6 месеца BGN -          313.11     322.90      305.00       

Преотваряни емисии на съкровищни облигации по 

остатъчен матуритет 185.00    130.00     477.83      335.72       

от 1 до 3 години BGN 155.00    -            181.51      

от 3 до 5 години BGN 30.00      130.00     126.09      150.00       

от 5 до 7 години BGN -          -            170.23      185.72       

от 7 до 10 години BGN -          -            -             -              

над 10 години BGN -          -            -             -              

-          -            -             -              

общ размер на емисиите, деноминирани в BGN 

(бонове и Облигации) 488.74    753.92     842.53      780.72       

Новоемитирани съкровищни облигации -          754.23     281.64      244.48       

2 - годишни и 6 месеца EUR -          296.36     -             -              

3-годишни EUR -          -            -             -              

5 - годишни EUR -          -            281.64      -              

7- годишни EUR -          -            -             244.48       

15 -годишни EUR -          457.87     -             -              

Преотваряни емисии на съкровищни облигации по 

остатъчен матуритет -          -            -             135.95       

от 1 до 3 години EUR -          -            -             -              

от 3 до 5 години EUR -          -            -             135.95       

от 5 до 7 години EUR -          -            -             -              

от 7 до 10 години EUR -          -            -             -              

над 10 години EUR -          -            -             -              

общ размер на емисиите, деноминирани в EUR -           754.23     281.64      380.43       

Общо емитирани ДЦК в лева 488.74    1 508.15  1 124.17   1 161.15    

Таблица № 3:   Емисии ДЦК през периода 2009-2012 г.
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финансиране на емитента. Проектът е и задължителна предпоставка за посрещане на 

повишените европейски изисквания за прозрачност при търговията с финансови 

инструменти.  

В изпълнение на взетите решения, през 2012 г. стартира работата по техническата и 

функционална модернизация на Електронната система за регистриране и обслужване на 

търговията с ДЦК (ЕСРОТ). Бяха проведени вътрешни интегрирани тестове между 

системите в БНБ, имащи отношение към проекта, като „Ръководството за работа с ЕСРОТ 

за външни потребители” беше допълнено с новите функционалности, произтичащи от 

евровия сетълмент. Предвид това, че реализацията на проекта изисква, както финансов 

ресурс, така и адаптиране на нормативната уредба за въвеждането му в експлоатация, МФ 

и БНБ проведоха активна съгласувателна процедура във връзка с изготвянето на проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 на МФ и БНБ. След окончателното 

финализиране на промените в нормативната база между МФ и БНБ проектът на наредба 

ще бъде изпратен за съгласуване с пазарните участници.  

2.2. Външен държавен дълг 

Номиналният размер на външния държавен дълг в края на годината отбелязва 

увеличение с 1 871.4 млн.лв. спрямо нивото, регистрирано в края на 2011 г., достигайки 

размер от 8 692.6 млн.лв. Съотношението на външния държавен дълг спрямо БВП 

представлява 11.2%. В сравнение с 31.12.2011 г. в структурата на външния държавен дълг 

по видове инструменти се отчитат някои промени. С най–голям относителен дял се 

нареждат облигациите, емитирани на МКП – 58.3%, следвани от държавните заеми – 

41.7%. Делът на държавните инвестиционни заеми се редуцира до 21.0%.  

Таблица № 4: Външен държавен дълг  

 

2.2.1. Емисии на ДЦК на външния пазар  

Стабилните макроикономически показатели и отчетеният напредък по отношение на 

фискалната консолидация и финансовата стабилност, позволиха през месец юли 2012 г. 

Република България да се завърне впечатляващо на международните капиталови пазари, 

след близо десетгодишно отсъствие, с успешна емисия на 5-годишни еврооблигации, в 

размер на 950 млн.евро и годишен лихвен купон от 4.25%. По този начин страната ни 

набави необходимите финансови средства за изплащане на падежиралите се през месец 

януари 2013 г. глобални облигации, деноминирани в евро. Новите книжа послужиха за 

създаването на обективен и международно търгуем еталон за оценка за българския риск, 

което способства за последвалото рязко намаление на доходността на целия държавен 

дълг, поет чрез емисии на ДЦК. В новата емисия на България участваха повече от 360 

инвеститора. Инвеститорската база бе изключително разнообразна и много добре 

диверсифицирана. Окончателното разпределение по региони е, както следва: Обединеното 

кралство 25%, Германия 17%, Австрия 13%, Азия 9%, САЩ офшор 9%, Швейцария 7%, 

Франция 5%, Италия 5%, други 10%. По видове инвеститори съставът е: инвестиционни 

Размер на външния държавен дълг

млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. %

1. Облигации 3 082.7   47.9% 3 200.7    48.5% 3 242.9    47.5% 5 070.5    58.3%

2. Държавни заеми, в т.ч.: 3 351.6   52.1% 3 397.3    51.5% 3 578.3    52.5% 3 622.1    41.7%

    Държавни инвестиционни заеми 1 509.7   23.5% 1 595.3    24.2% 1 734.9    25.4% 1 822.9    21.0%

Общо 6 434.2  6 598.0  6 821.2  8 692.6  

към 31.12.2012 г.към 31.12.2009 г. към 31.12.2010 г. към 31.12.2011 г.
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фондове 43%, банки 19%, застрахователни и пенсионни фондове 14%, хедж фондове 12%, 

централни банки 6%, други 6%. 

Таблица № 5: Информация за емисията облигации, емитирани на 

международните капиталови пазари през 2012 г. 

Емитент: Република България 

Кредитен рейтинг: BBB, стабилна перспектива (S&P) / Baa2, стабилна 

перспектива (Moody’s)  

Водещи мениджъри на 

емисията: 

BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank International 

Номинал: 950,000,000 EUR  

Падеж: 9 юли 2017 г. 

Купон: 4.25%, годишно 

Спред спрямо средната 

цена на лихвените суапове: 

+320 базисни пункта 

Емисионна цена: 99.182% 

Доходност: 4.436% 

 

 2.2.2. Финансиране от международни финансови институции (МФИ) 

Новото външно финансиране чрез заеми от МФИ през 2012 г. беше сведено до 

изпълнението на вече стартирали инвестиционни проекти и специфични програми, за 

осъществяване на реформи и политики в ключови области на икономиката. Полученото 

през годината външно финансиране е в размер на 348.7 млн.лв., в т.ч. 97. 8 млн.лв. 

усвоени средства по Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, 

съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013 г.) между Република България и 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и 250.9 млн.лв. усвоявания по държавни 

инвестиционни заеми.  

 С получените средства по Кредитното споразумение за структурен програмен заем, 

беше осигурен изцяло ресурсът за национално съфинансиране на одобрените от ЕИБ 

проекти по оперативни програми. Общият размер на усвоените средства от визираното 

споразумение възлиза на 184.8 млн. евро.  

 Взаимоотношенията на Република България с Международната банка за 

възстановяване и развитие (МБВР) през 2012 г. се осъществяваха в контекста на 

Стратегията на МБВР и Международната финансова корпорация (МФК) за партньорство 

със страната през периода 2011-2013 г., която предвижда прехвърляне на акцента на 

сътрудничеството с МБВР от финансирането към използване на експертизата и 

глобалните опит и знания на МФИ.  

 През месец април 2012 г. беше извършен Годишен преглед на изпълнението на 

Стратегията, концентриран основно върху интереса на български институции към 
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предоставяне от МБВР на безплатни аналитични и консултантски услуги. Не са 

съгласувани нови области за подпомагане по линия на външно финансиране.  

 Предвид забавянето в приватизацията на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и 

продължаващите дългови проблеми на железопътния сектор, които го правят несигурен 

по отношение на поемането на ново заемно финансиране, намерението за заеми за 

развитие на политиките в железопътния сектор (PRS DPL) от МБВР бе оттеглено от 

Министерството на финансите през септември 2012 г. С програмните операции бе 

обвързан и предвиждания държавно-гарантиран инвестиционен заем от МБВР за ДП 

„Национална компания Железопътна инфраструктура”. Заемите не са сключени през 

2012 г., както и не са предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2013 г. 

 По отношение на държавните инвестиционни заеми през 2012 г., най-голям дял 

представляват усвоените средства по 4 заема от ЕИБ, в размер на 169.2 млн.лв., следвани 

от МБВР, в размер на 81.1 млн.лв. по 4 заема и един заем от Японска банка за 

международно сътрудничество (ЯБМС), с усвоявания в размер на 0.7 млн.лв.  

 През 2012 г. продължи изпълнението със заеми от ЕИБ на четири проекта, свързани 

с рехабилитация на пътната инфраструктура („Транзитни пътища V“), реконструкция на 

железопътната инфраструктура (Електрификация и реконструкция на участъци по ж.п. 

линията Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX “), „Изграждане на нов граничен 

комбиниран /пътен и железопътен/ мост на р. Дунав между България и Румъния при 

Видин – Калафат“ и „Подобряване на водния цикъл“, финансирани чрез сключени през 

предходни години държавни инвестиционни заеми за Агенция „Пътна инфраструктура“, 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 

Министерство на околната среда и водите.  

 С цел удължаването на срока за изпълнение на проект „Изграждането на нов 

граничен комбиниран /пътен и железопътен/мост на р. Дунав между България и Румъния 

при Видин – Калафат“ за осигуряване на съществена част от съфинансирането на 

проектно-строителните работи и надзора по новия мост на р. Дунав в началото на 

годината бяха ратифицирани измененията на Финансовите договори с ЕИБ (със закон 

обн., ДВ, бр. 21 от 2012 г.). 

 През годината продължи изпълнението с външно финансиране от МБВР на четири 

проекта – в областта на рехабилитацията на пътната инфраструктура, улесняването на 

търговията и транспорта, социалното включване и развитието на общинската 

инфраструктура (водния сектор) - по линия на сключени през предходни години 

държавни инвестиционни заеми за Агенция „Пътна инфраструктура“, МФ, 

Министерство на труда и социалната политика, и Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството. 

 В рамките на изминалата година влезе в сила изменение на действащото заемно 

споразумение по Втори проект за улесняване на търговията и транспорта  между 

Република България и МБВР, свързано с отпадане на дейности, преразпределяне на 

средства и удължаване на крайната дата за теглене на средствата по заема 

(ратифицирано със закон, обн., ДВ, бр. 48 от 2012 г.) и бе отправено искане за изменение 

на заемното споразумение по Проект за социално включване между Република България 

и МБВР в сходна посока – преразпределяне и удължаване на крайната дата за теглене на 

средствата по заема.  
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 В резултат на извършваните съвместно с кредитора и изпълняващите ведомства 

редовни прегледи на изпълнението на програмата на правителството и Световната банка, 

през първите три тримесечия на 2012 г. продължи тенденцията за повишено усвояване на 

средствата по действащите заеми от МБВР. Тенденцията бе обърната през последното 

тримесечие поради изчерпване към 30.09.2012 г. на съществена част от заложените в 

ЗДБРБ за 2012 г. средства за усвоявания по заемите. 

 Във връзка с решението на българското правителство да не се използват заемните 

средства по проекта за „Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на 

пристанища Варна и Бургас”, прието с РМС № 783/24.09.2012 г. през 2012 г. бяха 

проведени преговори с Японската агенция за международно сътрудничество (JICA), с 

оглед прекратяване на Споразумението за заем за горецитирания проект, като бяха 

разменени ноти за съгласието на двете правителства за неползване на заема. В тази 

връзка е важно да се отбележи, че усвоените през 2012 г. средства в размер на 0.7 

млн.лв., представляват дължимите такси-ангажимент и лихви, които съгласно 

договорните условия по заема са отчетени като усвояване. 

 Напредъкът в усвояването на средствата по държавните инвестиционни заеми от 

МФИ е пряко свързан с провежданата от Министерството на финансите рестриктивна 

бюджетна политика. Поради заложените в ЗДБРБ за 2012 г. ограничени лимити за 

усвоявания се отчита отлагане на сроковете за теглене на средствата по проектите, 

финансирани с външни заеми, и забавяне на темповете на изпълнението им. 

 В контекста на изпълнение на заложената в Стратегията за управление на 

държавния дълг цел, насочена към оптимизиране на разходите по обслужване на дълга, 

около 77% от всички извършени през 2012 г. усвоявания по външни кредитни 

споразумения са осъществени в евро, при фиксиран лихвен процент. 

 През разглеждания период няма сключени нови заемни споразумения с външни 

кредитори за осигуряване на заемно финансиране на инвестиционни проекти и 

специфични програми. 

3. Структура на държавния дълг 

Пряко следствие от положените усилия в областта на дълговото управление през 

2012 г. се явяват и отчетените положителни промени в структурата на дълга, свързани с 

оптимизиране на качествените характеристики и запазване на добре балансирана 

композиция на суверенните задължения. Значимостта на постигнатото следва да се 

разглежда в контекста на поставените цели за поддържане на добре балансирана и 

устойчива на влиянието на пазарните рискове дългова структура и намаляване 

уязвимостта на дълга от привнесени външни шокове, респективно въздействието им върху 

неговото обслужване.  

3.1. Структура на държавния дълг по компоненти и видове инструменти 

Към 31.12.2012 г. относителният дял на външния държавен дълг в общия размер на 

дълга нараства, достигайки ниво от 63.6%. Делът на вътрешния държавен дълг 

представлява 36.4%. За сравнение през 2011 г. техните дялове представляват съответно 

58.7% и 41.3%. Отнесен спрямо общия размер на дълга към края на 2011 г., делът на 

вътрешния държавен дълг регистрира намаление с близо 5 пр.п. Значителният дял на 

външния дълг в структурата на държавния дълг, отчетен към края на 2012 г. се преодолява 

след падежирането на глобалните облигации, деноминирани в евро. След тяхното 
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изплащане, съотношението външен/вътрешен дълг се променя съответно на 58.2%  към 

41.8%. 

Графика № 3: Структура на държавния дълг по компоненти 

 

В структурата на държавния дълг, представена по видове инструменти, в края на 

разглеждания период, най-голям относителен дял заемат облигациите, емитирани на 

международните капиталови пазари - 37.1%, следвани от облигациите, емитирани на 

вътрешния пазар с дял от 36.4%. Държавните заеми, в т.ч. държавни инвестиционни заеми 

се редуцират до 26.5%. Като следствие от извършеното погасяване на глобалните 

облигации, деноминирани в евро, тежестта на външните облигации в композицията на 

дълга към 31.01.2013 г. намалява до 28.2%. 

Графика № 4: Структура на държавния дълг по инструменти  

 

 

3.2. Валутна, лихвена и матуритетна структура на държавния дълг 

Отчетената динамика в нивата и структурата на вътрешния и външния държавен 

дълг, рефлектираха в съответни положителни промени във валутната и лихвена 
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композиция на дълга. Постигнатите подобрения в профила на държавния дълг до голяма 

степен се дължат на провежданата през годината заемна политика, приоритетно 

ориентирана към привличане на финансов ресурс в лева и евро, при фиксиран лихвен 

купон. 

 Към края на 2012 г. продължава наложилата се през последните години тенденция 

към нарастване на задълженията в евро, които преобладават във валутната структура на 

държавния дълг с дял от 60.2%. Същите, в сравнение с края на предходната година 

бележат увеличение от около 6.9 пр.п.. Регистрираното намаление в сравнение с края на 

2011 г. на частта на левовия компонент е с 3.4 пр.п., която достига съответно 25.2%. 

Частта на доларовия компонент се понижава с 2.8 пр.п., а на тази в други валути с 0.8 пр.п. 

Респективните дялове на тези дългови задължения в края на 2012 г. са съответно 12.8% и 

1.7%. 

Графика № 5: Валутна структура на държавния дълг 

 

Последващо подобрение в края на 2012 г. отбелязва и лихвената структура на 

държавния дълг, в която с доминантен дял са задълженията с фиксирани лихвени купони. 

Относителното им тегло в общия размер на дълга към 31.12.2012 г. възлиза на 85.8%, 

което представлява нарастване от 3.4 пр.п., в сравнение с предходната година. Стойността 

на визирания показател е следствие, както от преобладаващото ново финансиране при 

фиксирани лихви, така и от извършените редовни амортизации на дълг с плаващи лихви. 

Частта на задълженията с плаващи лихви към края на годината се редуцира до 14.2%.  

Графика № 6: Лихвена структура на държавния дълг 
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Основният фактор, който оказва съществено влияние върху динамиката на 

изменение на матуритетната структура на държавния дълг през 2012 г. са пласираните 

през годината ДЦК, основно позиционирани в средносрочния и дългосрочния времеви 

диапазон. Преобладаващият дял суверенни задължения към 31.12.2012 г. е съсредоточен в 

интервала от 1 до 5 г., като същият се увеличава от 40.5% през 2011 г. до 43.6% през 2012 

г. В сравнение с предходната година, дългът с матуритет до 1 г. също отбелязва 

увеличение достигайки до 13.1%. Обемът на дълга в останалите матуритетни сегменти 

намалява и се разпределя както следва: от 5 до 10 г. – 23.5% , а над 10 г. – 19.9%. Средният 

остатъчен срок на държавния дълг в края на 2012 г. е 6.2 години.  

 

Графика № 7: Матуритетна структура на държавния дълг 

 

Формирането на добре структуриран профил на дълга е един от приоритетите на 

дълговото управление през последните години. Оптимизирането на структурата на 

суверенните задължения способства, както за неутрализиране на негативното влияние от 

промените във валутните курсове и лихвените проценти, респ. минимизиране на 

пазарните рискове, така и за постигане на по-добра прогнозируемост и предвидимост по 

отношение на дължимите плащания за обслужване на държавния дълг.  

 

4. Разходи по обслужване на държавния дълг 

През 2012 г. изплатените лихви за обслужване на държавния дълг са в размер на 

около 525 млн.лв., а съотношението „лихвени разходи/БВП” възлиза на 0.7%. С най - 

голяма тежест са плащанията на лихви по облигациите, емитирани на международните 

капиталови пазари, които през 2012 г. възлизат на обща стойност от 260.6 млн.лв. 

Съществен е и размерът на изплатените лихви по ДЦК, емитирани на вътрешния пазар – 

159.5 млн.лв. 
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Таблица № 6: Лихвени разходи за периода 2009 – 2012 г. 

 

 

5. Кредитен рейтинг 

През 2011 г. агенцията за кредитен рейтинг Moody`s Investors Service повиши 

дългосрочния рейтинг на Република България от Baa3 на Baa2, както в чужда, така и в 

местна валута. Така на фона на несигурността на международните капиталови пазари и 

нестихващите понижения на кредитните рейтинги на редица водещи икономики, през 

2011 г. България получи признание за успехите си в областта на осъществяваната 

фискална политика чрез първото повишение на суверенен кредитен рейтинг на държава-

членка на Европейския съюз от началото на дълговата криза. Присъденият кредитен 

рейтинг от Moody`s Investors Service не е преразглеждан  през 2012 г. и се запазва на ниво 
от Baa2.  

В своя преглед за страната през 2012 г., агенцията за кредитен рейтинг Standard & 

Poor's Ratings Services, запазва дългосрочната си оценка ВВВ. Същевременно, на база 

извършената промяна в методологията, прилагана от рейтинговата агенция, през месец 

август 2012 г., Standard & Poor's Ratings Services повиши краткосрочния кредитен рейтинг 
на страната от A3 на А2.  

 

Таблица № 7: Динамика на кредитния рейтинг 2009-2012 г. 

 

 

 

2009 2010 2011

млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. %

Външни лихви 358.33 71.8% 325.60 71.6% 335.83 66.3% 359.28 68.5%

облигации, емитирани на МКП 249.16 49.9% 249.56 54.9% 247.43 48.8% 260.61 49.7%

външни държавни заеми 109.17 21.9% 76.04 16.7% 88.40 17.4% 98.66 18.8%

Вътрешни лихви 140.98 28.2% 129.37 28.4% 170.85 33.7% 165.38 31.5%

лихви по ДЦК, емитирани на аукционен принцип 128.16 25.7% 125.49 27.6% 168.74 33.3% 156.93 29.9%

лихви по  ДЦК за структурна реформа 12.83 2.6% 3.87 0.9% 2.11 0.4% 2.56 0.5%

вътрешни държавни заеми 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 5.89 1.1%

Общо лихви по държавния дълг 499.31 100% 454.97 100% 506.68 100% 524.66 100%

Размер на изплатените лихви
2012

Краткосрочен Дългосрочен Краткосрочен Дългосрочен 

Moody's 20.3.2009 Baa3 Стабилна Baa3

Moody's 31.8.2010 Baa3 Положителна Baa3

Moody's 22.7.2011 Baa2 Стабилна Baa2

S&P 1.12.2009 А-3 ВВВ Стабилна А-3 ВВВ Стабилна

S&P 17.12.2010 А-3 ВВВ Стабилна А-3 ВВВ Стабилна

S&P 12.12.2011 А-3 ВВВ Стабилна А-3 ВВВ Стабилна

S&P 10.8.2012 А-2 ВВВ Стабилна А-2 ВВВ Стабилна

S&P 13.12.2012 А-2 ВВВ Стабилна А-2 ВВВ Стабилна

Динамика на суверенния кредитен рейтинг за  периодa 01.01.2009-31.12.2012

Кредитна агенция Дата 
Рейтинг в чуждестранна валута Рейтинг в местна валута

Перспектива Перспектива
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6. Държавни гаранции  

Към края на 2012 г. размерът на държавногарантирания дълг (ДГД) възлиза на 

1 009.3 млн.лв., в това число 985.9 млн. лв. външен и 23.4 млн. лв. вътрешен 

държавногарантиран дълг. Основната част от издадените държавни гаранции е към 

външни кредитори. В номинално изражение дългът бележи намаление със 187.9 млн.лв.  

спрямо нивото му в края на предходната година, което се дължи, както на извършените 

през разглеждания период погашения (122.2 млн.лв.), така и на отчетената валутно 

курсова разлика към края на годината. 

Съотношението „ДГД/БВП“ е 1.3 %, което е с 0.3 пр.п. по-малко в сравнение с 

нивото на този показател в края на 2011 г. 

Обслужваните през 2012 г. държавногарантирани заеми са общо 14, като 90% от 

тях са в секторите „Енергетика” и „Транспорт”.  

В структурата на държавногарантирания дълг по кредитори най-голям относителен 

дял заема групата „Други“ (международни финансови институции, в т.ч ЕВРОАТОМ, 

БРСЕ, ЯБМС и др.), следвана от „Световна банка“ и „ЕБВР“. 

 

Таблица № 8: ДГД по кредитори за периода 2009-2012 г.   

                                                                                                                             млн.лв. 

  2009 г. 2010 г. 2011 г. 

 

2012 г. 

Държавногарантиран дълг 1 197.2 1 246.1 1 197.2 1 009.3 

I. Вътрешен държавногарантиран дълг - 2.8 11.8 23.4 

II. Външен държавногарантиран дълг 1 197.2 1 243.3 1 185.3 985.9 

1. Световна банка 119.2 101.7 87.0 70.1 

2. ЕИБ 7.4 5.7 4.5 3.7 

3. ЕБВР 62.6 46.5 36.8 27.0 

4. Други  1 008.0 1 089.4 1 057.0 885.1 

 

Във валутната структура на ДГД преобладаваща част продължава да заемат 

задълженията в друга валута (японски йени) – 53%, които отбелязват спад с 3 пр.п., 

спрямо края на предходната година. Делът на задълженията в евро и лева се увеличава 

съответно с 2.2 пр.п. и 1.3 пр.п., докато този в щатски долари намалява незначително с 0.3 

пр.п., спрямо края на 2011 г. В лихвената структура на ДГД през отчетния период превес 

отбелязва дългът с фиксиран лихвен процент, чиито дял към края на 2012 г. е 60.3 %. В 

резултат на извършените плащания същият бележи намаление с 3 пр.п. спрямо 

предходната година.  

Средният остатъчен матуритет на ДГД в края на 2012 г. е 9.2 години.  

 

Таблица № 9: Основни показатели за ДГД за периода 2009–2012 г. 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Държавногарантиран дълг в млн.лв. 1 197.2 1 246.1 1 197.2 1 009.3 

ДГД от общо дълг, % 11.3% 10.6% 9.3% 6.9% 
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ДГД към БВП, % 1.8% 1.8% 1.6% 1.3% 

ДГД в BGN, % - 0.2% 1.0% 2.3% 

ДГД в USD, % 6.5% 4.3% 3.0% 2.7% 

ДГД в EUR, % 46.8% 41.8% 39.8% 42.0% 

ДГД в други валути, % 46.7% 53.7% 56.2% 53.0% 

ДГД с фиксиран лихвен процент, % 54.1% 60.6% 63.2% 60.3% 

ДГД с променлив лихвен процент, % 45.9% 39.4% 36.8% 39.7% 

среден лихвен процент на ДГД 2.2% 2.2% 2.5% 1.9% 

остатъчен срок на ДГД, в години 11.0 10.7 10.1 9.2 

 

През разглеждания период няма издадени нови държавни гаранции по външни 

кредитни споразумения.  

Размерът на вътрешните държавни гаранции към края на 2012 г. възлиза на 23.4 

млн. лв. и включва гаранциите, издадени на основание на Закона за кредитиране на 

студенти и докторанти
6
, респективно по Програмата за студентско кредитиране“

7
, 

стартирала успешно през 2010 г. Отнесени към общия размер на ДГД същите заемат дял 

от 2.3%. 

От стартирането на програмата до момента са активирани държавни гаранции на 

обща стойност от 33.1 хил.лв. 

Предвид влошеното финансово състояние на „Холдинг БДЖ“ ЕАД през последните 

години, дружеството и през 2012 г. бе в невъзможност да обслужва своевременно 

задълженията си по сключени договори за държавногарантирани заеми, което доведе 

отново до частично активиране на издадената държавна гаранция по кредитното 

споразумение между „БДЖ“ ЕАД и МБВР. Със средства от резерва за покриване на риска 

от активиране на държавни гаранции, предвидени в централния бюджет, беше изплатена 

частта от дължимото плащане в общ размер на 7.6 млн. лв. Към края на 2012 г. общият 

размер на задълженията на дружеството към държавния бюджет по активирани държавни 

гаранции възлиза приблизително на 25 млн. лв. 

Всички останали държавногарантирани заеми са обслужвани в съответствие с 

договорените срокове и погасителни схеми. 

 

7. Рисков профил на държавния дълг 

Описанието на рисковата експозиция е структурирано в следните две направления 

– рискове, породени от външната среда и рискове, свързани със структурата на дълговото 

портфолио.  

                                                             
6 Обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 74 от 

15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. 

 

7 Програмата се урежда чрез правната рамка на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, имащ за цел 

създаването на условия за подобряване качеството на обучение и облекчаване на достъпа до висше образование в 
България. Основната цел на програмата е създаването на условия за свободно развитие на висшето образование, както и 

условия за достъп до висше образование чрез споделяне на финансовите отговорности между потребителите и 
държавата съгласно Закона за висшето образование. 
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7.1. Рискове, генерирани от външната среда 

Развитието на международните финансови пазари през 2012 г. се определя до 

голяма степен от провежданата от централните банки политика на поддържане на ниски 

лихви и предоставяне на неограничена ликвидност. 

От втората половина на годината се наблюдава значително успокояване на 

международните капиталови пазари. Възстановяването на финансовите пазари е свързано 

с предприетите решителни действия от страна на водещите централни банки по света, 

сред които Европейската централна банка (ЕЦБ), Федералния резерв на САЩ, Японската 

централна банка (ЯЦБ) и Английската централна банка (АЦБ), свързани с вливане на 

допълнителна ликвидност под формата на изкупуване на финансови активи и запазване на 

ниски нива на референтните лихвени проценти за рефинансиране на водещите 

икономически сили по света.  

Посредством обявения в началото на август 2012 г. от ЕЦБ механизъм на отворени 

покупки (Outright Monetary Transactions - ОМТ), насочен към закупуване без ограничения 

на правителствени облигации на страните от еврозоната, натискът върху пазарите на 

държавни облигации в еврозоната се облекчи, което от своя страна доведе до намаляване 

на несигурността сред пазарните участници. Прилагането на ОМТ за страните от 

еврозоната е обвързано с участие в програма за получаване на финансова помощ от 

EFSF/ESM
8
 и от Международния валутен фонд, при която ЕFSF/ESM може да 

интервенира на първичния пазар на ДЦК. ОМТ може да се прилага в периода, когато 

държави, които в момента имат програма за финансова подкрепа, емитират дълг на 

финансовите пазари. Тези стъпки наред с новата инициатива за създаване на единен 

банков надзор в рамките на еврозоната, в известна степен допринасят за подобряване 

нагласите на инвеститорите в световен мащаб. 

Предприетите мерки през втората половина на 2012 г., резултираха в значителен 

„оптимизъм” на фондовите и облигационните пазари, което се изрази в спад на обменния 

курс на щатския долар и японската йена към еврото, респективно до редуциране на 

влиянието на валутния риск върху задълженията, поети в щатски долари и японски йени. 

През 2012 г. лихвите по депозитите на междубанковия пазар в еврозоната значително се 

понижиха, като изменението бе по-силно изразено в дългите матуритетни сектори.  

Очаква се в периода до 2015 г. монетарната политика на основните централни 

банки да бъде насочена към запазване на относително ниски лихвени проценти. 

Неконвенционалните мерки за осигуряване на ликвидност и/или директни покупки на 

ДЦК ще продължат да бъдат прилагани и през следващите години. Като цяло се очаква 

запазване на относително ниски основни лихви на паричния пазар и на разширен достъп 

до ликвидност за банковите системи в еврозоната. 

Въпреки подобрената ситуация на международните финансови пазари, 

потенциалното влияние на рисковете, генерирани от външната среда не може да бъде 

пренебрегнато във времето, което налага оценката за бъдещото развитие на тези рискове 

да се фокусира върху непрекъснатото им наблюдение и анализиране.  

 

 

                                                             
8 Европейски инструмент за финансова стабилност (EFSF) / Европейски механизъм за стабилност (ESM)  
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7.2 Рискове, генерирани от структурата на дълга 

Настъпилите промени в параметрите на дълговия портфейл през 2012 г. 

предполагат необходимостта от преразглеждане на основните рискове, свързани с нивото 

и структурата на суверенните задължения, подробно описани в СУДД за периода 2012-

2014 г.  

 Риск за рефинансиране 

 Рискът за рефинансиране е свързан както с възможностите за набавяне на 

необходимите финансови средства за покриване на падежиращ се дълг, така и с цената на 

съответното заемно финансиране. Лимитирането на риска от рефинансиране е сред 

основните приоритети на дълговата политика и е обвързан с предприемане на 

необходимите мерки, насочени към удължаване на матуритета на дълга и изглаждане на 

погасителния му профил във времето, чрез използване на подходящите дългови 

инструменти. Добре позиционираният амортизационен профил на държавния дълг във 

времето осигурява, както стабилност по отношение на неговото обслужване и 

рефининсиране, така и възможност за неутрализиране на влияния, породени от 

неблагоприятни промени в пазарната конюнктура. 

От гледна точка на извършения комплексен анализ на държавния дълг погасителният 

профил на дълга остава сравнително равномерен във времето, с изключение на 2015 г., 

когато се падежират глобалните облигации, деноминирани в щатски долари, емитирани 

през 2003 г. Предвид значителният размер на тези плащания и необходимостта от 

осигуряване на необходимия финансов ресурс и акумулиране на достатъчен по размер 

ликвиден буфер, който да гарантира безпроблемното извършване на предстоящото 

плащане, рискът от рефинансиране засилва своето влияние през 2014 г.  

 В тази връзка, предизвикателствата пред дълговото управление през следващите 

две години се запазват, като усилията на МФ ще бъдат съсредоточени в посока открояване 

на оптималните условия и подходящия инструментариум за рефинансиране на 

падежиращия се през 2015 г. дълг.  

 Пазарен риск 

Промените в лихвените проценти и валутните курсове, влияят пряко върху 

очакваните разходи за обслужване на дълга и респективно върху разходната част на 

бюджета. Минимизирането на ефектите от тяхното влияние изисква моделирането и 

поддържането на лихвена и валутна структура на дълга по начин, който не предопределя 

висока степен на зависимост от пазарните индикатори. Основните дългови показатели за 

измерване на пазарните рискове са както съотношението дълг с фиксиран лихвен 

процент/дълг с плаващ лихвен процент, така и относителното тегло на дълга, 

деноминиран във валута, различна от евро и лева.  

Отчетената при оценката на основните дългови показатели лихвена и валутна 

композиция на суверенните задължения към края на 2012 г. (задълженията в евро и лева 

представляват 85.4 %, а дългът с фиксиран лихвен процент – 85.8 %) не предполага 

сериозна зависимост на дълга от изменението в стойностите на пазарните индикатори. В 

този смисъл и през следващите години от действието на Стратегията един от основните 

приоритети на политиката по управление на дълга ще продължи да бъде поддържането на 

добре балансирана композиция на дълга, която да минимизира влиянието на пазарните 

рискове, респ. постигането на по-добра предвидимост на плащанията по обслужване на 
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дълга и прогнозируемост на бюджетните разходи. Съществен елемент в това отношение 

заемат и действията, свързани с внимателното анализиране и определяне на конкретните 

условия и финансовите параметри на новопоетия дълг.  

 Ликвиден риск 

Ликвидният риск се асоциира с възможностите за набавяне и осигуряване 

необходимите ликвидни средства за покриване на краткосрочните задължения на 

правителството. Управлението на риска и свеждането му до разумни нива изисква 

предприемането и прилагането на адекватни мерки за своевременно обезпечаване на 

необходимото бюджетно финансиране в условия, при които достъпът до финансовите 

пазари е затруднен или неизгоден. Отчитайки основните рискове за развитието на 

българската икономика през периода на действие на стратегията, свързани с 

несигурността по отношение на развитието на дълговата криза и степента на 

възстановяване на икономическата активност в страните от еврозоната, приоритетна цел 

на дълговата политика през следващите две години ще бъде осигуряване на необходимите 

ликвидни средства за поддържане на финансов буфер, минимизиращ ликвидните рискове 

и гарантиращ нормалното финансиране на бюджета. Това от своя страна обвързва 

изпълнението на тази цел с ангажимента за запазване на адекватни нива на фискалния 

резерв в качеството му на инструмент за управление на ликвидността на бюджета. 

 Риск, свързан с размера на дълга 

Анализът на риска, свързан с размера на дълга се базира основно на оценката за 

стойността на показателя „Съотношение консолидиран дълг на сектор „Държавно 

управление“/БВП“”. По предварителни данни към края на 2012 г. номиналният размер на 

консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ възлиза на 14 695.3 млн. лв. 

Съотношението му спрямо БВП бележи увеличение, в сравнение с края на 2011 г., 

достигайки до 18.9%. Отчетените ниски нива на показателя са далеч под максимално 

допустимата референтна стойност на Маастрихския критерий за конвергентност от 60 % и 

показват, че Република България ще запази водещите си позиции с най-ниска 

задлъжнялост сред страните-членки в ЕС и през 2012 г. Очакванията са, че стойностите на 

този показател няма да претърпят съществени отклонения от настоящите си нива, 

независимо от предстоящото предварително финансиране на падежиращите се през 2015 

г. облигации с нови такива. В подкрепа на тези прогнози е и обстоятелството, че 

основната и съществена част от общия размер на консолидирания дълг се формира от 

държавният дълг, чийто дял към края на 2012 г. е 94 %. Предвид стриктния контрол върху 

размера на държавния дълг, налаган ежегодно при съблюдаване на определените в закона 

за държавния бюджет лимити, нивото на визирания по-горе индикатор в последните 

години се поддържа в рамките на разумни граници, далеч под максимално допустимата 

референтна стойност на дълговия критерий.  

Заложените в ЗДБРБ за 2013 г. цели за постигане на дефицит по консолидираната 

фискална програма в размер на 1.3 % от БВП на касова основа и за минимален размер на 

фискалния резерв – 4.5 млрд.лв. в края на бюджетната година, очертават благоприятна 

среда за запазване и през 2013 г. равнището на дълга на устойчиви нива, които да не 

застрашават финансовата стабилност на страната. В този смисъл, политиката по 

управление на държавния дълг ще бъде провеждана съобразно описаните по-горе 

бюджетни цели, които очертават прилагане на консервативна и дисциплинирана фискална 

политика.  
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Гаранция за допълнително засилване на устойчивостта на публичните финанси и на 

бюджетната дисциплина през следващите години е приетия Закон за публичните 

финанси
9
. Законът въвежда спазването на фискални правила, които целят дефинирането 

на ясни и прозрачни ограничения върху фискалната политика в дългосрочен план и 

предвижда цялостни и надеждни практики за прогнозиране и наблюдение на 

определените в него числови ограничения за основни бюджетни агрегати, в т.ч. за салдото 

по консолидираната фискална програма и за номиналния размер на консолидирания дълг 

на сектор „Държавно управление”. В тази връзка, оценката на бъдещото влияние на риска, 

свързан с размера на дълга следва да се извършва в контекста на текущата оценка на 

потребността от осигуряване на необходимия финансов ресурс за рефинансиране на 

падежиращия се дълг и изпълнение на поставените бюджетни приоритети, в т.ч. 

поддържане на законово регламентираното ниво на фискалния резерв.  

 Риск от активиране на условни задължения 

Частичното активиране на издадените държавни гаранции през отчетния период 

еднозначно предопределя следването и в бъдеще на силно ограничителна политика и 

внимателен подбор на проектите, които кандидатстват за одобряване на финансиране чрез 

издаване на държавни гаранции, в това число прецизен избор на бенефициенти. В 

условията на нестабилна международна финансова и икономическа среда, която създава 

допълнителни предпоставки за невъзможност от навременно обслужване на поети 

финансови ангажименти потенциално увеличава възможността от фактическо 

реализиране на условните задължения. 

Относително ниските стойности на показателите - съотношение ДГД към общия 

размер на държавния дълг и към БВП - са предпоставка за ниска уязвимост на дълговия 

портфейл по отношение влиянието на риска от активиране на издадените държавни 

гаранции. Въпреки това, следва да се има предвид, че при активиране на вече издадени 

държавни гаранции, изплащането на поетите финансови ангажименти оказва пряко 

влияние върху бюджетните параметри. Ето защо важно място в провежданата дългова 

политика заема извършването на прецизен анализ и оценка както за очакваната 

рентабилност на обвързаните с подобни гаранции проекти, която да обезпечи и гарантира 

бъдещото изплащане на поетите ангажименти, така и на възможността на бюджета да 

посрещне евентуалното активиране на тези задължения. 

В резултат на проведената процедура по реда на Наредбата за условията, на които 

трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и 

проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното 

разглеждане, приета с ПМС № 28 от 7.02.2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм., бр. 25 от 

2011 г.), през 2012 г. и 2013 г. не са одобрени нови проекти за финансиране с 

държавногарантирани заеми. 

8. Основна цел и подцели на политиката по управление на държавния дълг 

Очертаната степен на реализация на поставената цел и нейната актуалност, 

предполагат продължаване на усилията в посока стриктно и последователно изпълнение 

на дефинираните в приетата от Министерския съвет СУДД за периода 2012-2014 г. 

основна цел и подцели за нейното изпълнение, както следва:  

 

                                                             
9 Обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г. 
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Основна цел:  

Осигуряване на необходимите средства за финансиране на държавния бюджет 

и рефинансиране на дълга в обращение при оптимални цена и степен на риск.  

Подцели:  

8.1. Запазване размера на дълга на разумни нива при затвърждаване позицията 

на Република България като стабилен емитент на дълг в региона и Европейския 

съюз. 

В условията на безпрецедентна за последните години финансова и икономическа 

криза и динамично развиващата се суверенна дългова криза в Европа, България успя да 

запази равнището на своя държавен дълг на завидно ниво, с което спечели доверието на 

инвеститорите и получи признание като стабилен емитент на дълг в региона и в ЕС. 

Постигнатите положителни резултати в следствие на провежданата консервативна 

политика на правителството при управлението на суверенните задължения през 

последните години, се потвърждават от заеманата от България водеща позиция сред 

страните членки на ЕС с най-ниска задлъжнялост. Отчетената стойност на дълговия 

показател за конвергентност на страната към края на третото тримесечие на 2012 г. 

/18.7%/ е далеч под средната стойност на този индикатор за страните членки на 

Европейския съюз, която достига до нива от 85.1%, а за страните от еврозоната – 90%.  

С цел запазване доверието на инвеститорите и затвърждаване имиджа на България 

като надежден емитент на дълг, намеренията на МФ и през следващите две години ще 

бъдат ориентирани в посока осъществяването на предпазлива политика по ново заемане, 

при стриктното спазване на законоустановените процедури. Предвижда се поемането на 

дълг да продължи да бъде адаптирано основно към нуждите от финансиране на бюджета, 

при извършване на внимателен анализ и оценка при избора на подходящи дългови 

източници и влиянието на текущата пазарната среда върху тях. Основният инструмент за 

осигуряване на своевременно и ефективно финансиране на заемните нужди на държавата 

ще бъдат емисиите на ДЦК, както на вътрешния така и на външния пазар, като обемите 

ще бъдат ограничени до размера на необходимите средства в подкрепа на основната цел 

на дълговото управление. През 2013 г. не се предвижда емитиране на облигации на 

външните пазари, като тази възможност се обмисля да бъде реализирана през 2014 г., с 

оглед необходимостта от осигуряване на ресурс за изплащането на падежиращата се през 

януари 2015 г. доларова облигация от 2003 г. в размер на 1 086 млн. USD. Отчитайки 

необходимостта от дългово финансиране, провежданата политика по управление на дълга 

ще следва досега прилагания подход за запазване и укрепване устойчивостта на дълга към 

вътрешни и външни сътресения и поддържане размера му на разумни нива, с цел 

гарантиране на макроикономическата стабилност на страната. 

Основните ангажименти на емитента за запазване равнището на държавния дълг в 

разумни нискорискови граници са имплементирани в заложените бюджетни цели в 

средносрочен план и определените в ЗДБРБ за 2013 г. лимити за дълга. Определеният 

лимит за максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 

г. е 2.0 млрд. лева. Предвиденото ограничение за максималния размер на държавния дълг 

към края на бюджетната година е 14.6 млрд. лева, а размерът на условните задължения 

под форма на държавногарантиран дълг, които могат да бъдат поети през 2013 г. е 

лимитиран до 0.2 млрд. лева. 
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Предвид очертаващата се несигурност в международен план, отговорното дългово 

управление предполага необходимостта от поддържане на държавните задължения на 

устойчиво ниво, което да не предопределя негативно влияние върху фискалната позиция 

на България и да ограничава възможността от непредвидено натоварване на държавния 

бюджет с разходи за неговото обслужване. 

8.2. Оптимизиране на разходите за обслужване на дълга 

Отчитайки структурата на дълга, спецификата на текущата пазарна конюнктура и 

икономическата ситуация в България при условията на действащ валутен борд, основно 

влияние върху разходите за обслужване на държавния дълг оказват: измененията в 

лихвените проценти; валутните курсове на щатския долар и японската йена спрямо 

еврото; условията, при които ще бъдат емитирани облигациите на международните 

капиталови пазари; размерът на усвояванията и условията по договорени държавни 

инвестиционни заеми за финансиране на важни за икономиката проекти. В този контекст, 

за оптимизиране на разходите за обслужване на дълга, ръководещ принцип на политиката 

по поемане на нови заемни ангажименти (на пазарен принцип или чрез договаряне на 

държавни заеми от официални кредитори) е изглаждане на погасителния профил на 

държавния дълг и запазването на доминантния дял на дълга деноминиран в лева и в евро, 

и този с фиксиран лихвен процент. Подобен подход оказва отражение при редуциране на 

влиянието от флуктуациите на лихвените проценти и валутните курсове на 

международните пазари, върху номиналния размер и разходите за обслужване на 

държавния дълг. 

През 2012 г. делът на дълга с фиксирани лихвени проценти се увеличава до 85.8%, 

а този с плаващи лихви се редуцира до 14.2%. Наложилата се тенденция по приоритетно 

емитиране на дълг с фиксирани лихвени проценти, особено в условията на силно 

волатилна и динамична международна финансова среда ще бъде продължена, като през 

2013 г. и 2014 г. съотношението на тези показатели не се предвижда да претърпи 

съществено изменение. 

Определянето на заемното финансиране през следващия период ще продължи да 

бъде съпътствано, както от извършване на комплексни анализи на заемния ресурс, в т.ч. 

на конкретните финансови условия на предложенията за финансиране, възможните 

дългови инструменти, развитието на международната макроикономическа и пазарна 

среда, така и от непрекъснатото наблюдение на размера и профила на дълга, в контекста 

на неговото обслужване. В този смисъл, и през следващите години ще се съблюдава 

поддържането на добре балансирана структура на държавния дълг с цел ограничаване на 

бъдещата уязвимост на бюджета от драстично и неравномерно покачване на разходите 

свързани с неговото обслужване. Недопускане на концентрация на големи обеми от 

плащания е от ключово значение за минимизиране на рисковата експозиция на държавния 

дълг и намаляване на влиянието на риска от рефинансиране. 

Способността на държавата да посрещне предстоящите плащания на дължимите 

лихви се измерва от съотношението на лихвените разходи към БВП и към данъчните 

приходи. През последните години съотношението на лихвените разходи
10

/БВП варира 

около 1%, а показателят лихвени разходи/данъчни приходи е в диапазона 2.6% - 2.7%. 

Въпреки регистрираното нарастване на държавния дълг, стойностите на визираните 

показатели се движат в тесни граници, видно и от графичното представяне по-долу. 

                                                             
10 Съгласно отчетни данни по Консолидираната фискална програма 
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Прогнозните данни предвиждат покачване на тези съотношения само през 2013 г. и в 

последствие връщането им към отчетените през последните години нива.  

 

Графика № 8: Съотношение лихвени разходи към БВП; лихвени разходи към 

бюджетни разходи и лихвени разходи към данъчни приходи – за периода 2008-2015 г.
11

  

 

 

8.3. Обезпечаване на източниците за финансиране през периода 2012–2014 г. 

Отчетените положителни тенденции на пазара на български дълг, открояват 

България като добър пример за последователна и целенасочена фискална консолидация. 

Тези фактори обезпечават възможностите на страната за свободно пазарно-ориентирано 

финансиране, както на местния, така и на международните капиталови пазари. В този 

контекст и през следващите години от действието на стратегическия документ, като 

основен дългов инструмент, за осигуряване на необходимите средства за финансиране на 

бюджета, поддържане на адекватен размер на фискалния резерв и рефинансиране на дълга 

в обращение, се открояват емисиите държавни ценни книжа. Външното финансиране от 

международни финансови институции ще продължи да бъде насочено към изпълнението 

на инвестиционни проекти и специфични програми по вече подписани заемни 

споразумения.  

8.3.1. Емисии на ДЦК 

 Емисии на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар 

Емисионната политика на вътрешния пазар през следващите години (2013-2014 г.) 

ще продължи да бъде балансирана и адекватна на финансовата ситуация. Планира се 

емитиране на ДЦК, с брутна номинална стойност от около 1 200 млн.лв. годишно. 

                                                             
11 Прогнозните данни са съгласно Консолидираната фискална програма за периода 2013-2016 г.  
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Предлаганите емисии ще бъдат разпределени по цялата бенчмарк крива, деноминирани в 

лева и евро, с приоритет на средносрочните и дългосрочните облигации. Предвижда се да 

се запази предлагането на ДЦК, емитирани на принципа на отворените емисии, с 

фиксирани лихвени купони, като текущото предлагане ще бъде съобразено с нуждите от 

финансиране и инвеститорското търсене.  

Предлагането на емисии със срок десет години и половина има за цел облигацията 

да отговаря в по-голяма степен на статистическите изискванията за остатъчен матуритет 

за оценка на хармонизирания дългосрочен лихвен процент. За изглаждане нетните потоци 

на единната сметка през периода МФ планира емитирането и на краткосрочни 

съкровищни бонове.  

Като резултат от следенето на състоянието и тенденциите на развитие на местните 

и на международните дългови пазари и непрекъснатата комуникация с пазарните 

участници, МФ ще запази установената практика за обявяване на месечен емисионен 

календар, както и анонсирането на индикативни тримесечни емисионни календари. МФ 

ще продължи да прилага целия възможен инструментариум за насърчаване развитието на 

първичния и вторичния пазар на държавен дълг. 

 Емисии на ДЦК на външните капиталови пазари  

След успешното предсрочно рефинансиране на падежиралите се през месец януари 

2013 г. глобални облигации, деноминирани в евро, Република България не предвижда 

нова емисия облигации на международните капиталови пазари през 2013 г., респ. този 

източник за финансиране не е включен в Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2013 г. 

С цел гладкото извършване на следващото значително по размер плащане, през 

2015 г. МФ възнамерява неговото предварително финансиране да бъде осъществено чрез 

нова емисия облигации на международните капиталови пазари. Планираната емисия ще 

позволи нормалното обслужване на плащанията по дълга през януари 2015 г. без 

наличието на ликвидни рискове. Реализирането на тази възможност предполага през 2014 

г. действията да бъдат насочени към избор на оптимални условия за рефинансиране на 

този дълг, като конкретните характеристики на новите облигации ще зависят от текущото 

състояние на международните капиталови пазари.  

  8.3.2. Заеми от официални кредитори в лицето на международни финансови 

институции 

През 2013 г. и 2014 г. се очертават следните тенденции и основни акценти в 

сътрудничеството с международните финансови институции:  

 1. Международен валутен фонд  

Перспективите във взаимоотношенията с МВФ са в посока запазване на 

съществуващия диалог и използване от българска страна на техническата експертиза на 

международната финансова институция при необходимост.  

 2. Международна банка за възстановяване и развитие  

През 2013 г. приключва изпълнението на действащата Стратегия за партньорство на 

МБВР и МФК с Република България за периода 2011-2013 г. и предстои диалог с 
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международната финансова институция, който да очертае рамката на бъдещото 

партньорство.  

Поради провежданата от МФ политика за прилагане на рестриктивен подход по 

отношение на финансирането на инвестиционни проекти и специфични програми с 

държавни заеми и издаването на държавни гаранции, диалогът с МБВР и 

сътрудничеството с нея през периода ще се водят с акцент върху оттегляне от заемане на 

ниво държава. В ЗДБРБ за 2013 г. няма заложени разчети за ново външно финансиране от 

МБВР.  

Изпълнението на проектите, финансирани по линия на вече сключени заемни 

споразумения с МБВР, ще се съобразява със заложените в ЗДБРБ за 2013 г. и 

предвижданите за 2014 г. ограничения по отношение на усвояванията по външни 

държавни инвестиционни заеми.  

 3. Европейска инвестиционна банка  

 Приоритетите на бъдещото сътрудничество с ЕИБ са свързани с разширяване на 

сътрудничеството с банката при прилагането на иновативните финансови инструменти, 

които са важна част от многогодишната финансова рамка на ЕС за следващия период, 

като JASPERS, JEREMIE, JESSICA, Механизмът за свързване на Европа, Инициативата за 

проектни облигации и др. Очаква се по-голяма активност на ЕИБ в предоставянето на 

заеми в частния сектор чрез банки-посредници, за финансиране на проекти за МСП и 

дружества със средна капитализация, което е от съществено значение за развитието на 

малкия и средния бизнес в България, тъй като чрез предоставяните кредити при 

преференциални условия ЕИБ съдейства за улесняването на достъпа до финансиране на 

МСП и допринася за укрепването на тяхната конкурентоспособност и производителност.  

ЕИБ е важен партньор на страната при осигуряване на проектно финансиране и 

подпомагане на страната при усвояване на средства от структурните и Кохезионния 

фондове на ЕС. Сътрудничеството включва както предоставяне на структурни програмни 

заеми, така и на техническа помощ, по силата на подписания през м. януари 2012 г. 

Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и ЕИБ за 

оказване на подкрепа при изпълнението на проекти. При необходимост би могло да се 

предприемат действия за договаряне на нов структурен заем. 

 В бъдеще ЕИБ ще развива нови продукти, комбиниращи средства от фондовете на 

ЕС и заеми от банката, с цел покриване на приоритетните цели на стратегия „Европа 

2020”, от които България също би могла да се възползва. 

 4. Европейска банка за възстановяване и развитие  

 Няма промяна в основните приоритети за дейността на ЕБВР в България през 

съответния период, които са отразени в Стратегията за управление на държавния дълг за 

периода 2012-2014 г. През 2014 г. ще бъде предоставена за публично обсъждане и ще се 

приеме новата тригодишна Стратегия на банката за България. 

 5. Банка за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) 

 През 2013 г. и 2014 г. ще продължи сътрудничеството с БРСЕ, основно по 

предоставянето чрез български банки-посредници на кредитни линии за микро, малки и 

средни предприятия в България като една от основните области за социалния ефект при 

финансирането на проекти от банката. При необходимост ще бъдат идентифицирани 
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други възможности за финансово-кредитно взаимодействие по отношение на 

изпълнението на социалната функция на банката. 

 6. Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР) 

 Сътрудничеството с ЧБТР през 2013 г. и 2014 г. ще се базира на приетите в 

Стратегията за 2011-2014 г. приоритети, като се предвижда осигуряване на финансиране 

между 40 и 50 млн. евро годишно за частния сектор. Основно в заемния портфейл на 

банката ще се акцентира върху разширяването на финансовите й програми в подкрепа на 

дребния и среден бизнес в България. 

 7. Японска банка за международно сътрудничество (JBIC) / Японска агенция 

за международно сътрудничество (JICA) 

 В изпълнение на РМС № 783/24.09.2012 г., са предприети действия за 

окончателното погасяване на задълженията по заемното споразумение между Р. България 

и JICA по проект „Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанища 

Варна и Бургас”, като на 20.02.2013 г. са изплатени 150 011 655 яп. йени, с което 

българската страна удовлетворява финансовите претенции на JBIC и се прекратява 

действието на заемното споразумение по посочения проект. 

Не се предвижда сключване на нови заемни споразумения с JBIC / JICA през 

оставащия период на действие на Стратегията за управление на държавния дълг. 

8.4. Поддържане на добре функциониращ дългов пазар на ДЦК и 

диверсификация на инвеститорската база  

През периода 2013-2014 г., МФ възнамерява да продължи усилията си в посока 

развитието на пазара на ДЦК, който предоставя значима възможност на 

институционалните инвеститори в България. Предвижда се предприемане на активни 

мерки за реално насърчаване на прозрачността при търговията с ДЦК на вторичен пазар, 

както и да продължат действията по усъвършенстване на пазарната инфраструктура в 

страната. По този начин ще се постигне допълнително насърчаване на ликвидността на 

пазара. С оглед необходимостта от получаване на своевременна и точна информация за 

нагласите и очакванията на местния пазар, усилията на МФ ще продължат да бъдат 

насочени към продължаване на ползотворното сътрудничество с първичните дилъри, като 

основни участници на местния дългов пазар. За повишаване активността на дилърите като 

маркет-мейкъри и засилване на ролята им за стимулиране на търговията с ДЦК на 

вторичен пазар, както и с оглед повишаване на прозрачността преди и след извършване на 

сделките, МФ възнамерява да предприеме редица мерки. Същите се предвижда да бъдат 

насочени, както към усъвършенстване на системата за първично дилърство, така и към 

подобряване условията за търговия на вторичен пазар и използването на електронни 

платформи (многостранна система за търговия на ДЦК или сегмент на регулирания 

пазар). Тези инициативи целят повишаване прозрачността на сделките с държавните 

дългови инструменти на вътрешния пазар и плавна интеграция към единния европейски 

пазар. Посрещането на повишените европейски изисквания за прозрачност при търговията 

с финансови инструменти се очаква да насърчи развитието на вътрешния пазар на 

държавни дългови инструменти и допълнително да стимулира привличането на повече 

чуждестранни инвеститори в местни ДЦК, с респективен позитивен ефект върху 

разходите за финансиране на емитента. 


