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Д О К Л А Д 

 

ОТ ПЕТЪР ЧОБАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на промени в 

актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода                      

2014-2016 г., одобрена с Решение № 650 на Министерския съвет от                  

2013 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация представям на Вашето внимание проект на Решение на 

Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна 

прогноза за периода 2014-2016 г., одобрена с Решение № 650 на Министерския съвет от                 

2013 г.   

На основание чл. 79, ал. 7 от Закона за публичните финанси при необходимост 

Министерският съвет по предложение на министъра на финансите в едномесечен срок от 

обнародването на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване и закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

съответната година одобрява промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза в 

съответствие с параметрите на приетите закони. 

Предлаганите промени  в актуализираната средносрочна бюджетната прогноза за 

периода 2014–2016 г. са с оглед осигуряване на съгласуваност с одобрените от Народното 

събрание закони за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване 

и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. и произтичащите от това 

промени в средносрочен план. Основните промени са свързани с: 

 въвеждане на данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната 

работна заплата за физическите лица, при условие, че лицето е придобило през 
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годината само доходи от трудови правоотношения, които не превишават 12 

месечни минимални работни заплати за съответната година; 

 намаляване на ставката на окончателния данък върху доходите на физически 

лица от лихви по депозитни сметки в банки от 10 на сто през 2013 г. на 8 на сто 

за доходите, придобити през 2014 г., 6 на сто – през 2015 г., 4 на сто –  през 

2016 г. и 0 на сто – през 2017 г. и следващите години; 

 предвиждане на средства за инвестиции и програми в областта на енергетиката 

в размер на 150 000 хил.лв. в рамките на средствата от резерва за 

икономически растеж и държавност – за тази цел ще се разходват средствата от 

увеличените приходи по бюджета на Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране, при спазване законодателството по държавните помощи, 

вследствие въвеждането на такса (20 %) върху производството на ел. енергия 

от вятърна и слънчева енергия; 

 увеличаване от 270 лв. на 340 лв. на размера на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 

и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, изплащани от бюджета на НОИ на съпругите (съпрузите) на 

военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго 

населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си 

правоотношения и на безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, 

участващи в международни операции и мисии; 

 предвиждане на възможност финансирането на част или изцяло на отделни 

услуги свързани с изпълнение на мерки и програми за повишаване 

пригодността за заетост на младежи да се извършва чрез ваучери, съобразно 

със законодателството по държавните помощи; 

 съкращаване на осигурителния период, от 1 януари 2014 г., от който се 

изчислява обезщетението за бременност и раждане от 24 на 18 месеца; 

 предвиждане на целеви средства в размер на 22 000 хил. лв. за увеличаване на 

субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища, 

определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението 

и съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличение на 

диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни 

професионални направления. Средствата са в рамките на резерва за структурни 

мерки и програми за развитие на образованието в размер до 100 000 хил. лв., 

който е част от резерва за икономически растеж и държавност;  

 увеличаване на разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването 

с 29 000 хил. лв., с които да се финансира осигуряването на ваксини за 

задължителните имунизации и реимунизации; 

 увеличаване на субсидията за вероизповеданията като се създава резерв от 500 

хил. лв. 

 намаляване на приходите и разходите по бюджета на Народното събрание с 

627 хил. лв.; 

 увеличаване на разходите по бюджета на Националната служба за охрана с                   

2 000 хил. лв.; 
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 увеличаване на разходите по бюджета на Националната разузнавателна служба 

с 1 000 хил. лв.; 

 намаляване на разходите по бюджета на Държавната агенция „Технически 

операции“ със 7 000 хил. лв.; 

 намаляване на разходите за лихви по държавния бюджет. 

Привеждането на разходните тавани на първостепенните разпоредители с бюджет 

(ПРБ) за периода 2014-2016 г. в съответствие с настъпилите промени в приетите от 

Народното събрание бюджетни закони за 2014 г. ще осигури актуализирана база, която е 

необходима на ПРБ за реалистично планиране на средносрочните им бюджетни прогнози за 

следващия период 2015-2017 г. 

Предложените промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 

периода 2014-2016 г. са изготвени изцяло въз основа на изискванията на Закона за 

публичните финанси като важен елемент на доброто управление на публичните финанси. С 

приемането на тези промени се цели повишаване на прозрачността на бюджетния процес и 

на качеството на информацията съдържаща се в бюджетните документи, както и създаване 

на предпоставки за постигане на устойчива и предсказуема средносрочна рамка, 

осигуряваща по-ефективно разпределение и управление на ресурсите.  

Фискалните параметри за периода 2014-2016 г. отразяват политиката на 

правителството, насочена към промяна по отношение на разпределението на публичните 

ресурси, извеждане на икономиката на страната по пътя на устойчив растеж, насърчаване на 

инвестициите и заетостта и осигуряване на нужната социална закрила за уязвимите слоеве на 

обществото. 

В периода 2014-2016 г. предвиденото салдо по консолидираната фискална програма 

остава непроменено и е съответно дефицит в размер на 1,8% от БВП за 2014 г.; 1,5% от БВП 

за 2015 г. и 1,1% от БВП за 2016 г., при спазването на премерени и балансирани стъпки за 

фискална консолидация, като бюджетната позиция следва да е неутрална спрямо 

икономическия цикъл. 

Съгласно чл. 79, ал. 8 от Закона за публичните финанси първостепенните 

разпоредители с бюджет, които изготвят програмен формат на бюджетите си, при 

необходимост следва също да ги актуализират и публикуват на интернет страницата си в 

едноседмичен срок от одобрените промени в актуализираната средносрочна бюджетна 

прогноза. 

С проекта на решение на Министерския съвет не се въвеждат норми на европейското 

право, поради което не е необходимо да бъде изготвена справка за съответствие с правото на 

Европейския съюз. 

Към проекта на решение на Министерския съвет е приложена необходимата 

финансова обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с всички 

първостепенни разпоредители с бюджет, както и с Националното сдружение на общините в 

Република България. 
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С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 79, ал. 7 от Закона за публичните 

финанси и чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на 

Решение на Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна 

бюджетна прогноза за периода 2014-2016г., одобрена с Решение № 650 на Министерския 

съвет от 2013 г. 

 

Приложения:  

1. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на промени в 

актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., 

одобрена с Решение № 650 на Министерския съвет от 2013 г.; 

2. Справка за отразяване на получените становища по чл. 32 от УПМСНА; 

3. Получени становища по проекта на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 

периода 2014-2016г., одобрена с Решение № 650 на Министерския съвет от                   

2013 г.; 

4. Финансова обосновка; 

5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

 

/ПЕТЪР ЧОБАНОВ/ 
 

 

 

 




